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1. Introdução. 

A Ordem dos Squaliformes contém seis famílias reconhecidas, conforme 

Shirai (1992), Carvalho (1996), Compagno (2002) e Compagno et al. (2005): 

Etmopteriidae, Oxynotidae, Dalatiidae, Squalidae, Centrophoridae e Somniosidae.  

Essa ordem apresenta uma grande quantidade de espécies com morfologia variada e 

complexa, desde formas miniaturalizadas, como o gênero Squaliolus, a espécies que 

podem atingir tamanhos muito grandes, com comprimento maior de seis metros, 

como os representantes do gênero Somniosus.  

A família Somniosidae inclui os gêneros Centroscymnus, Scymnodon, 

Centroselachus, Scymnodalatias, Somniosus, e Zameus (Compagno et al., 2005; 

White et al., 2014), sendo o gênero Proscymnodon considerado sinônimo júnior de 

Scymnodon. (White et al., 2014). Esses gêneros eram reconhecidos como integrantes 

da família Squalidae (Garman 1913; Bigelow & Schroeder 1948; Bigelow & 

Schroeder 1957; Compagno 1984), entretanto, a análise filogenética realizada por 

Shirai (1992) reconheceu a família Somniosidae por  identificar que os representantes 

desses gêneros formavam um grupo monofilético por compartilharem a presença de 

uma fenestra pós-orbital no crânio e por possuírem cartilagens pré-hipocordais. Essa 

família foi posteriormente reconhecida também por Carvalho (1996) e amplamente 

usada conforme Compagno (2002), Compagno et al. (2005), Last & Stevens (2009), 

Ebert et al., (2013). 

O gênero Centroscymnus, conforme Compagno et al. (2005) apresenta duas 

espécies, C. coelolepis, C. owstonii, separadas principalmente por proporções 

morfométricas da região da cabeça e das nadadeiras dorsais, além da morfologia dos 

dentículos dérmicos (Yano et al., 1983; Compagno, 1984).  
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Os representantes desse gênero caracteristicamente apresentam espinhos com 

sulcos laterais sobre a margem anterior de ambas nadadeiras dorsais, porém, apenas a 

extremidade distal do espinho é exposta, havendo representantes em que os espinhos 

são completamente cobertos pela pele. Possuem o tronco com a forma corpórea sub-

cilíndrico, sem cristas laterais longitudinais, nem sulco pré-caudal. Apresentam olhos 

e espiráculos bem desenvolvidos, narinas dispostas ventro-lateralmente, com a 

margem anterior das narinas expandidas em um lobo triangular (Bigelow & Schroeder 

1948). As aberturas branquiais estão dispostas lateralmente e possuem tamanho 

similar.  

Centroscymnus apresenta dentição heterodonte: os dentes superiores são 

afilados, com cúspide lanceolada e pontiaguda e não possuem cúspides laterais; os 

dentes inferiores são fortemente comprimidos, em forma de lâmina, com cúspides 

oblíquas, também  sem cúspides laterais (Compagno, 1984). Possuem sulcos labiais 

proeminentes. Nadadeiras dorsais diferentes na forma, primeira nadadeira dorsal 

lobular, segunda nadadeira dorsal triangular (Compagno et al. 2005). Nadadeiras 

peitorais geralmente com as margens externas posteriores e internas arredondadas. A 

nadadeira caudal é assimétrica, com um lobo superior  e inferior bem desenvolvidos, 

sendo o inferior menor e com o entalhe subterminal  proeminente.  

Os dentículos dérmicos são relativamente grandes, coroa com pedicelos 

suportando uma larga lâmina dorsal. No adulto, a superfície dorsal da lâmina é lisa, 

côncava anteriormente, sem cúspides (Compagno 1984). Nos jovens também há 

variação na superfície externa dos dentículos, podendo apresentar três cristas e três 

cúspides na margem posterior dos dentículos (Bigelow & Schroeder, 1954, 1957).  

São tubarões característicos de águas de profundidade acentuada, podendo 

ocorrer desde profundidades que variam de 200 metros até 2.000 metros. Apresentam 
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um desenvolvimento vivíparo com saco vitelínico (vivíparo aplacentário). Reporta-se 

um tamanho máximo de 120 cm (Compagno et al. 2005). O gênero ocorre em 

praticamente todos os mares do mundo, porém, suas espécies apresentam uma 

distribuição extremamente disjunta.  São animais muito pouco estudados dada a 

grande dificuldade de obtenção de séries de material para estudo, pois são 

característicos de profundidades muito elevadas. 

 O gênero Centroscymnus foi descrito por Barboza du Bocage & Capello 

(1864), com a espécie C. coelolepis, coletada no oceano Atlântico Norte ocidental, 

próximo ao litoral de Portugal. A segunda espécie foi descrita por Garman (1906), 

Centroscymnus owstonii, por diferenças mofométricas na região da cabeça e das 

dorsais, além da forma dos dentículos dérmicos, coletada no oceano Pacífico, no 

litoral do Japão (Yano & Tanaka, 1983; Compagno, 1984). Ambas espécies são 

reportadas em praticamente todos os mares do mundo (Compagno 1984, Compagno 

et al. 2005), inclusive no Brasil (Nunan & Senna, 2007).  

As espécies Centroscymnus cryptacanthus Regan, 1906, Centroscymnus 

macrops Hu & Li, 1982 são espécies nominais em que se sugeriu sinonimização com 

espécies C. owstonii e C. coelolepis, respectivamente (Compagno 1984, 2002; White 

& Last, 2013). Porém, essas propostas foram feitas sem uma avaliação da variação 

intraespecífica.  

Garrick (1955) e Compagno (1984, 2002) discutem que o principal problema 

acerca de Centroscymnus é a falta de um trabalho aprofundado sobre a taxonomia de 

desse gênero e suas espécies. Nota-se que os principais trabalhos que discutem 

taxonomia dentro desse gênero (Garman 1913; Bigelow & Schroeder 1957; Garrick 

1955, 1959; Yano & Tanaka, 1983) foi realizado com poucos espécimes, geralmente 

de uma mesma localidade.  



	   4	  

Dessa forma, este projeto revisou a morfologia das espécies Centroscymnus 

coelolepis e C. owstonii, com base em espécimes do Oceano Atlântico, Pacífico e 

Índico, realizando, inclusive, um estudo completo sobre a morfologia externa e 

interna,  modo a esclarecer a sua validade taxonômica, estabelecendo os limites de 

variação intraespecífica, e avaliando também as variações ontogenéticas.  

Outro problema acerca do gênero Centroscymnus é a sua definição dentro da 

família Somniosidae. Na literatura existe um debate principalmente sobre a 

importância dos dentículos dérmicos e a morfologia dos dentes em ambos arcos 

maxilares na definição desse gênero (Barboza du Bocage & Capello 1864; Garman 

1913; Bigelow & Schroeder 1948, 1954 e 1957; Garrick 1959, Compagno 1984; 

Taniuchi & Garrick 1986). Adicionalmente, a filogenia molecular de Naylor et al. 

(2012a), baseando-se nas sequências moleculares do gene NADH2, considerou esse 

gênero não monofilético (porém, utlizando as sequências do mesmo gene, a filogenia 

molecular, em White et al., 2014, encontrou Centroscymnus monofilético). 

Garman (1913) baseou-se nas características dos dentículos dérmicos para 

separar os gêneros Centroscymnus e Scymnodon, além do recém descrito 

Centroselachus (realocando nesse gênero a espécie Centrophorus crepidater). Garrick 

(1955, 1959a, b) defende a utilização dos dentículos dérmicos, apresentando novas 

características exclusivas de Centroscymnus.  Entretanto, Bigelow & Schroeder 

(1954) corroboraram Tortonese (1952) que observou em espécimes juvenis de 

Centroscymnus owstonii e C. coelolepis dentículos dérmicos extremamente diferentes 

aos descritos na forma adulta, similares aos dentículos do gênero Scymnodon. 

Bigelow & Schroeder (1954) ainda propuseram que os dentículos dérmicos devem ser 

utulizados como caracteres taxonômicos chave apenas se a variação ontogenética dos 

indivíduos for considerada. 
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Bigelow & Schroeder (1957) propõem que a diferenciação entre os gêneros 

Centroscymnus e Scymnodon seja com base nas características morfológicas dos 

dentes. Essa proposta foi seguida por Compagno (1984). Taniuchi & Garrick (1986), 

com base em caracteres de microestrutura dos dentículos dérmicos, propuseram 

ressuscitar o gênero Zameus para a espécie Scymnodon squamulosus, mostrando a 

importância dos dentículos dérmicos para os táxons de Somniosidae, defendendo a 

hipótese de Garrick (1959a,b). Compagno (1999, 2002) seguiu a proposta do gênero 

Zameus para Z. squamulosus, porém, continuou utilizando o caracteres de separação 

entre Centroscymnus e Scymnodon de Bigelow & Schroeder (1957).     

 Compagno et al. (2005), sem apresentar novas evidências, arbitrariamente 

realocou as espécies que apresentavam divergência dentro da definição dos gêneros 

Centroscymnus e Scymnodon. Manteve no gênero Centroscymnus apenas C. 

coelolepis e C. owstonii, que tradicionalmente não apresentavam variação dentro da 

definição deste gênero (Bigelow & Schroeder 1957; Garrick 1959). Então, aceitou a 

proposição do gênero Centroselachus para Centroscymnus crepidater, como proposto 

por Garman (1913) e elevou a gênero o sub-gênero Proscymnodon proposto por 

Fowler (1933) para as espécies Centroscymnus macracanthus e Centroscymnus 

plunketi e ainda alocou a espécie Scymnodon ichiharai Yano & Tanaka, 1984, no 

gênero Zameus. Essa nova proposta foi aceita e seguida por Last & Stevens (2009), 

Ebert et al. (2013). Porém, Castro (2011) e Eschmeyer (2012) não aceitaram essa 

nova proposição de Compagno (2005), mantendo o proposto por Compagno (1984), 

com as alterações de Compagno (2002). White et al. (2014; estudo que aluno e 

orientador são co-autores e já apresenta alguns dados deste estudo) realocaram 

Zameus ichiharai no gênero Scymnodon e consideraram o gênero Proscymnodon um 
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sinônimo júnior de Scymnodon, com base em caracteres de dentículos dérmicos e 

morfometria.  

 O histórico acima apresentado mostra a falta de clareza no reconhecimento 

dos gêneros, que talvez possa ser explicada pela falta de entendimento das variações 

intraespecíficas, a perda de espécimes-tipo e a dificuldade de coleta em grandes 

profundidades. Assim, o presente projeto investigou caracteres que forneceram 

subsídios morfológicos para uma definição do gênero Centroscymnus, por meio de 

uma comparação as demais espécies da família Somniosidae. 

 

2. Objetivos. 

O objetivo do presente projeto foi realizar uma investigação da morfologia 

externa (proporções morfométricas, dentículos dérmicos e coloração) e interna 

(esqueleto, musculatura, canais sensoriais e merística) das espécies Centroscymnus 

coelolepis e Centroscymnus owstonii presentes no Oceano Atlântico Oeste, 

comparando-as com representantes oriundos de outras regiões do globo, de modo a se 

obter caracteres consistentes que possam esclarecer a validade taxonômica dessas 

espécies, entender a variação inter e intraespecífica e verificar a existência de padrões 

morfológicos geograficamente restritos. 

 Também foram analisados espécies nominais dos outros gêneros de 

Somniosidae, Centroselachus, Proscymnodon, Scymnodon, Scymnodalatias, 

Somniosus e Zameus, também de diferentes partes do globo, buscando compreender 

com maior clareza quais caracteres são exclusivos e consistentes para a definição 

morfológica do gênero Centroscymnus, assim como dos demais gêneros e espécies. 

 

3. Material biológico e Métodos.  
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O material estudado é proveniente das coleções biológicas nacionais do 

Museu Nacional Rio de Janeiro (MNRJ) e da Universidade do Estado do Rio de 

Janeiro (UERJ), além dos espécimes recentemente coletados no Taiwan e no Japão, 

presentes no Laboratório de Ictiologia, IB-USP. Além disso, foram visitadas as 

coleções biológicas dos Estados Unidos, sendo a do American Museum of Natural 

History, New York (AMNH), do National Museum of Natural History,  Smithsonian 

Institution, Washington, DC (USNM),  do Harvard Museum of Comparative Zoology 

of Harvard University, Cambridge (MCZ), do Florida Museum of Natural History, 

Gainesville (FLMNH), do California Academy of Science, San Francisco (CAS); as 

coleções japonesas, Kagoshima University Museum, Kagoshima (KAUM), Hokkaido 

University Museum, Hakodate (HUMZ), e National Science Museum, Tsukuba 

(NSMT); e as coleções biológicas europeias do Muséum national d’Histoire naturelle, 

Paris (MNHN), do Natural Hystory Museum, Londres (NHM), e Zoological Museum 

of Hamburg, Hamburgo (ZMH).  

 Os exemplares de Centroscymnus e seus congêneres serão estudados quanto à 

morfologia interna e externa, baseando-se principalmente no protocolo de medição de 

Last et al. (2007), incluindo as medidas presentes em Compagno (1984): 

Comprimento pré-ventral (SVL - da extremidade anterior do focinho até a margem 

anterior da cloaca; comprimento cloaca – caudal (CTL - comprimento da extremidade 

posterior da cloaca até a extremidade distal da cauda) e a distância entre os sulcos 

labiais (DUF – menor distância entre as extremidades internas dos sulcos labiais 

anteriores). As medidas foram realizadas fazendo uso de um paquímetro de precisão 

(Mitutoyo Absolute Digimatic; medidas e espécimes pequenos) e de uma fita métrica 

(para espécimes e medidas grandes). Os dados foram tabelados e comparados entre si 

como proporções do comprimento total (% TL). 
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 Cada indivíduo foi analisado quanto à morfologia, ao padrão de organização e 

de distribuição dos dentículos dérmicos. A morfologia dos dentículos foi amplamente 

estudada, por extrações de amostras de pele e posterior análise em estereomicroscópio 

e por microscopia eletrônica de varredura. Conforme demonstrado em Bigelow & 

Schroeder (1954), Garrick (1955, 1959a,b), a forma dos dentículos dérmicos variam 

em diferentes regiões do corpo e conforme o estágio de maturação. Por isso, um 

amplo estudo dos dentículos foi realizado, extraindo amostras de cinco do corpo: 

regiões anterior da superfície dorsal da cabeça (entre as narinas e as órbitas); região 

interspiracular; superfície lateral, dorsal à primeira abertura branquial; no tronco, 

ventral à origem da primeira nadadeira dorsal; na cauda, lateral à origem da segunda 

nadadeira dorsal. Nas espécies de Centroscymnus, Centroselachus, Scymnodon 

ringens, Scymnodon macracanthus e Zameus squamulosus foi possível a obtenção de 

amostras de praticamente todos os estágios de desenvolvimento e modificação 

ontogenética da espécie. Em Scymnodon ichiharai, obteve-se apenas amostras de 

indivíduos adultos; em Scymnodalatias, obteve-se apenas amostras de um embrião 

tardio e de um juvenil. Em Somniosus, do complexo  “large group” obteve-se apenas 

amostras de juvenis, e do compleco “small group”, obteve-se apenas amostras de um 

adulto. A microscopia eletrônica de varredura foi realizada no microscópio Zeiss 

DSM 940 disponível no Instituto de Biociências (USP); o estereomicroscópio 

utilizado é Leica MSV 266. 

 Os dados merísticos foram analisados principalmente por meio de 

radiografias. As contagens foram feitas conforme Compagno (1988): vértebras 

monospondílicas pré-caudais, do primeiro centro vertebral posterior ao crânio até a 

transição entre os centros vertebrais monospondílicos e diplospondílicos; vértebras 

diplospondílicas pré-caudais, da transição monospondílica-diplospondílica até o início 
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da nadadeira caudal; e vértebras diplospondílicas caudais, que são os centros 

vertebrais presentes na nadadeira caudal. Por meio das radiografias, não foi possível a 

contagem de radiais que articulam com cada um dos elementos basais das nadadeiras 

peitorais, pélvicas e das dorsais. As contagens de fileira de dentes foi feita in situ, 

com auxílio de pinça e agulhas. Os exemplares foram radiografados no Hospital 

Veterinário da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP (FMVZ) e nas 

respectivas coleções biológicas. As radiografias impressas foram analisadas com o 

auxílio de um negatoscópio; as radiografias digitais foram examinadas por meio do 

aplicativo OsiriX. 

O estudo da morfologia do esqueleto e da musculatura foi realizado por 

dissecções manuais, com o uso de bisturis, pinças e tesouras, além de exemplares 

diafanizados (preparados conforme Dingerkus & Uhler 1977).  

 A contagem de voltas da válvula do intestino foi feita por meio da abertura do 

abdômen e de uma incisão longitudinal no intestino, que expôs as válvulas 

(Compagno 1988). 

Todas as fases de dissecção foram documentadas por meio de fotografias, 

utilizando-se uma câmera digital Nikon D3200 para estruturas maiores e uma 

Panasonic Lumix DMC/ZS8 para estruturas menores. 

A terminologia para os dentículos dérmicos seguiu Compagno (1988) e 

Deynat & Séret (1996) e Taniuchi & Garrick (1986). A terminologia para o clásper 

seguiu Jungerssen (1899) e Compagno (1988). O sistema de canais da linha lateral 

seguiu a terminologia aplicada por Chu & Wen (1979). A nomenclatura, tanto para os 

elementos do esqueleto, como aos musculares, seguiu Compagno (1988), Shirai 

(1992), Carvalho et al. (2008) e Vaz & Carvalho (2013). 
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No total, foram vistos 526 espécimes da Família Somniosidae, contendo 

representantes dos seis gêneros reconhecidos neste trabalho, e de ao menos 10 

espécies.  

 

3.1 – Lista de material examinado. 

A lista completa de material examinado está discriminada no anexo 1. 

 

3.2 - Lista de Abreviações.  

As abreviações utilizadas nas figuras seguem abaixo: 

a – apron 

acd – cartilagem acessória dorsal marginal  

adf – foramen diazonal na superfície anterior da barra coracóide 

adm – músculo adductor mandibulae  

af – foramen axial 

alc – cartilagem labial superior anterior 

ama – músculo adductor mandibulae superficialis alfa 

amb – músculo adductor mandibulae superficialis beta 

anf – fontanela anterior 

apo – apópila 

arg – crista do apron 

ax – cartilagem axial 

bb – cartilagem cardio-branquial 

bbr – cartilagem basibranquial 

bh - basihial 

bp - basipterygium 
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bpb – soerguimento arredondado da placa basal  

bpf – faceta de articulação com a cartilagem basiperygium 

bsd - basidorsal 

bsn – reentrância basal da raiz (basal notch) 

bt – cartilagem beta 

btp – processo basitrabecular 

cb – músculos constrictor branchialis 

cf – foramen para passagem de vasos circulatórios (provavelmente orbital artery) 

cg – sulco do clásper 

ch - ceratohyal 

chd – músculo constrictor hioideus dorsalis 

cmd – músculo coraco-mandibularis 

co – barra coracóide 

cop – processo posterior da barra coracóide 

coa – músculo coraco-arcualis 

coh – músculo coraco-hyoideus 

cr – cartilagem ceratobraquial 

crg – crista do teto craniano 

crh – Rhipidion cobertor (Cover rhiphidion) 

db – cartilagem dorsal basal 

dba – cartilagem dorsal basal anterior 

dbm – cartilagem dorsal basal mediana 

dbp – cartilagem dorsal basal posterior 

df – foramina diazonal da nadadeira pélvica 

dh – distal heel  



	   12	  

dp1 – músculo depressor pectoralis 1 

dp2 – músculo depressor pectoralis 2  

dm – cartilagem dorsal marginal 

dn – nervo diazonal 

drg – suporte de tecido conjuntivo da crista dérmica anterior às nadadeiras dorsais 

dsp – espinho dorsal 

ecf – foramen do canal ethmoidal 

elf – foramen do canal endolinfático  

ep – cartilagem epibranquial 

epf – external profundus foramen 

eph – foramen epifisial 

epx – musculatura epaxial 

erc – côndilo de articulação com a primeira radial pélvica 

erd – primeira cartilagem radial pélvica alargada 

eth – ectethmoid process 

ew – parede externa da glande 

ewp – projeção dorso-lateral da parede externa da glande 

fm – foramen magnum 

fx – músculo flexor caudalis 

ha – arco hemal 

hb – cartilagem hipobranquial 

hbb – barra hipobranquial  

hf – faceta hiomandibular 

hm – occipital hemicentrum 

hsp – espinho hemal 
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hyc – canal hiomandibular 

hyo - hyomandibula 

hyx – musculatura hipaxial 

id – músculo interdorsalis 

ids – cartilagem interdorsal 

im – músculo intermandibularis 

ioc – canal infra-orbital 

jc – canal jugular 

laf – foramen axial inferior 

lbf – foramina da superfície labial da raiz 

lc – comissura lateral 

ldf - foramen diazonal na superfície lateral da barra coracóide  

lf – foramen lateral 

llc – canais da linha lateral longitudinais do tronco 

lpf – fossa linfática (fossa com as aberturas dos canais endolinfatico e perilinfático) 

lpq – músculo levator palatoquadrati 

lwc – cartilagem labial inferior 

m – boca  

max – ramo maxilar do nervo trigêmeo (V) 

Mc – Cartilagem de Meckel 

mdc – canal mandibular 

mlf – foramen médio–labial 

mmt – cartilagem composta mesopterygium+metapterygium 

msc+mtc – côndilo peitoral para articulação com as cartilagens peitorais basais 

mesopterygium e metapterygium 
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msl – foramen mesio–lingual 

mt - metapterygium 

na – abertura nasal 

nac – arco neural 

nc – canal nasal 

ncp – cápsula nasal 

nl – loop nasal 

no – narina 

nsk – crista nasal 

nsp – espinho neural 

oaf – foramen da artéria orbital 

obg – sulco de origem dos músculos oblíquos extraoculares 

occ – côndilo occipital 

oec – canal ótico externo 

opq – processo orbital do palatoquadrado 

ops – ramificações do ramo ophtalmic superficialis do nervo trigêmeo 

p - propterygium 

pb – cartilagem faringobranquial 

pba – pseudobranchial artery foramen 

pbb – barra púbio-isquiádica 

pcb – abertura craniana da veia posterior cerebral  

pcf – foramen do canal pré-orbital 

pdc – pedicelo óptico 

phc – cartilagens pre-hypochordal 

plc – cartilagem labial superior posterior 



	   15	  

plf – foramen do canal perilinfático 

pmm – cartilagem composta propterygium+mesopterygium+metapterygium  

pms – cartilagem peitoral basal composta propterygium + mesopterygium 

pnc – canal pré-nasal 

poc – canal pós-orbital 

pof – fenestra pós-orbital 

pop – processo pós-orbital 

pp – processo na margem posterior da cartilagem púbio-isquiádica 

ppa – processo na margem anterior da cartilagem púbio-isquiádica 

ppl – processo pré-pélvico lateral 

pq - palatoquadrado 

prc – côndilo do propterygium 

prp – processo pré-orbital 

psi – processo escapular no terço inferior da margem posterior da escápula  

pt – canal pós-temporal 

qp – processo do quadrado da cartilagem palatoquadrado 

rd - radiais 

rh – Rhipidion  

rl – Lobos da raiz 

ro – rostro  

roa – ampolas de Lorenzini rostrais 

roe – expansões laterais da extremidade anterior do rostro 

rop – projeção rostral  

ror – crista rostral 

rp – cartilagens radiais primárias 
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rs – cartilagens radiais secundárias 

s – espiráculo 

sbg – sulco para origem do músculo suborbitalis 

sbn – fenestra subnasal 

scp – escápula 

sf – sínfise 

sfc – cartilagem sinfisial entra as cartilagens mandibulares 

soa – ampolas de Lorenzini supraorbitais 

soc – crista supraorbital 

soc – canal supraorbital 

sot – túbulos ampulários supraorbitais 

sp – Espinho da glande (Spur) 

spb – base cartilaginosa do espinho dorsal 

spr – músculo spiracularis 

sr – sphepterotic ridge 

stj – cartilagem stem-joint 

sty – cartilagem end-style 

uaf – foramen axial superior 

vc – vertebral centrum 

vdp – processo posterior da cartilagem de Meckel (“ventral drop of mandíbula”) 

vm – cartilagem ventral marginal 

vpc – processo posterior da margem ventral da cartilagem ceratohial 

II – abertura craniana do nervo óptico 

IV – abertura craniana do nervo trochlear 
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V – ramo motor do nervo V (trigêmeo) ou abertura craniana para o ramo motor do 

nervo V 

VI – abertura craniana do nervo abducens (VI) 

VII – ramo motor (hiomandibular) do nervo fascialis ou abertura craniana para o 

ramo motor do nervo fascialis 

VII oft – aberturas cranianas para passagem das ramificações do ramo ophtalmic 

superficialis do nervo trigêmeo 

VII prt – abertura craniana dos ramos pré-tremáticos do nervo fascialis (VII) 

VIII - abertura craniana do nervo ótico (VIII)  

IX – abertura craniana do nervo glossofaríngeo (IX) 

IX pot - ramo pós-tremático do nervo glossofaríngeo (IX) 

IX prt – ramo pré-tremático do nervo glossofaríngeo (IX) 

X – abertura craniana do nervo vago (X) 

  

4. Resultados. 

 

Descrição sistemática 

 

Gênero Centroscymnus Barboza du Bocage & Britto-Capello, 1864 

Centroscymnus Barboza du Bocage & Britto-Capello, 1864: 262 (descrição original). 

Espécie-tipo Centroscymnus coelolepis Barboza du Bocage & Britto-Capello, 1864 por ser 

monotípico. 

 

Diagnose. O gênero Centroscymnus pode ser reconhecido de todos os outros gêneros 

da família Somniosidae pela morfologia dos dentículos dérmicos ao longo do tronco e 

da cauda no estágio adulto. Os dentículos de Centroscymnus são pedicelados, 
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suportando uma lâmina dorsal arredondada a semi-triangular, com uma larga 

concavidade arredondada no terço anterior da lâmina dorsal (largura da concavidade 

aprox. um terço da largura da lâmina), e superfície laminar completamente lisa, sem 

qualquer formação de crista; as margens laminares são arredondadas anteriormente e 

a porção posterior pode ser lisa ou levemente denteada (vs. Scymnodon: dentículos 

com pedicelos suportando uma lâmina dorsal similar a forma de uma folha, e margem 

posterior tridentado ou serreado, e com três a cinco largas cristas longitudinais [uma 

central e duas a quatro cristas laterais] ao estendendo-se ao longo de toda a superfície 

da lâmina dorsal [S. plunketi e S. ichiharai] ou com a crista central estendendo-se até 

o terço anterior da lâmina, encerrada por uma concavidade anterior [S. ringens]; 

Centroselachus: dentículos pedicelados, suportando uma lâmina dorsal arredondada, 

com a margem posterior da lâmina tridentada ou lisa, com uma larga concavidade 

arredondada no terço anterior da lâmina dorsal e três a cinco cristas longitudinais, 

sendo que as cristas laterais internas contornam a margem anterior da concavidade, 

encontrando-se com o seu antímero; Scymnodalatias e Zameus com dentículos 

dérmicos pedicelados suportando lâminas dorsais similares a forma de uma folha, 

com a margem posterior tridentada, três lâminas longitudinais [uma central e duas 

laterais] estendendo-se ao longo de toda a superfície da lâmina e com inúmeras cristas 

transversais entre as cristas longitudinais; e Somniosus por apresentar dentículos 

dérmicos não pedicelados, com coroas piramidais levemente inclinadas 

posteriormente, e em geral com quatro cristas longitudinais projetando-se ao longo de 

toda coroa, desde a placa basal, estendendo-se até o ápice da coroa. 

 Centroscymnus adicionalmente diferencia-se de Zameus e Scymnodalatias por 

apresentar variação ontogenética na morfologia dos dentículos dérmicos (vs. 
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dentículos dérmicos com morfologia semelhante ao longo de todos os estágios de 

desenvolvimento em Zameus e Scymnodalatias). 

Centroscymnus diferencia-se dos gêneros Centroselachus, Scymnodalatias e 

Zameus pela morfologia dos dentes do arco maxilar inferior, Centroscymnus com  

cúspide central obliquamente disposta em um maior grau do que em Centroselachus, 

Scymnodalatias e Zameus, com as margens externa e interna da cúspide dos dentes da 

região antero-central em posição obliqua e posteriormente direcionadas (vs. dentes 

centrais com margem interna da cúspide obliqua e posteriormente direcionadas e 

margem externa ereta, verticalmente posicionadas em Centroselachus, 

Scymnodalatias e Zameus); pela forma do rostro, retangular, comprimento 

aproximadamente 1 – 1,5 vezes a largura do rostro e superfície dorsal levemente 

côncava em Centroscymnus (vs. rostro alongado, fino, superfície rostral reta a 

levemente convexa, comprimento aproximadamente 3-4 vezes a largura rostral em 

Centroselachus, Scymnodalatias e Zameus) e por apresentar fontanela anterior não 

encerrada anteriormente, com a superfície dorsal do rostro contínua com a superfície 

da abertura cerebral (vs. fontanela anterior encerrada anteriormente, superfície da 

abertura cerebral não contínua com a superfície dorsal do rostro em Centroselachus, 

Scymnodalatias e Zameus). 

Centroscymnus pode ser adicionalmente diferenciado de Centroselachus e 

Zameus pela morfologia do clásper, com o espinho da glande do clásper 

proporcionalmente mais robusto e não encoberto dorsalmente pela parede externa da 

glande (largura da base do espinho da glande aproximadamente metade da largura da 

glande  vs. espinho da glande relativamente mais fino, encoberto dorsalmente pela 

parede externa da glande, base do espinho da glande aproximadamente um terço da 

largura da glande em Centroselachus e Zameus). Diferença no clásper entre os 
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gêneros com correspondência esquelética, Centroscymnus com a cartilagem ventral 

terminal projetando-se dorsalmente em paralelo ao espinho da glande, não 

ultrapassando a margem dorsal do espinho (vs. cartilagem ventral terminal 

projetando-se dorsalmente em paralelo ao espinho da glande, com a porção dorsal da 

cartilagem ventral terminal projetando-se lateralmente e encobrindo dorsalmente o 

espinho da glande em Centroselachus e Zameus). 

Adicionalmente, Centroscymnus pode ser diferenciado de Centroselachus por 

um focinho relativamente menos alongado (distância pre-oral 6 – 11,5% TL vs. 9,7 – 

15,4 % TL em Centroselachus); relativamente maior distância entre os ápices internos 

dos sulcos labiais anteriores (3,1 – 5,8% TL vs. 0,4 – 1,3% TL em Centroselachus), 

pelo menor comprimento do sulco labial anterior (1,6 – 4,5% TL vs. 4,2 – 6,2% TL 

em Centroselachus); raiz basal dos dentes inferiores com comprimento 

aproximadamente duas vezes a altura da cúspide central (vs. comprimento da raiz 

aproximadamente igual à altura da cúspide dos dentes superiores em Centroselachus); 

por dentes do arco superior com raízes angulares, aproximadamente retangulares, com 

largura da raiz equivalete a metade do comprimento da cúspide (vs. por dentes do 

arco superior com raízes arredondadas e largura da raiz aproximadamente igual ao 

comprimento da cúspide em Centroselachus); e por espinhos dorsais relativamente 

mais afilados, com largura equivalente a uma vértebra diplospondílica (vs. espinhos 

dorsais relativamente robustos, largura equivalente a duas vértebras diplospondílicas 

em Centroselachus). 

Centroscymnus pode ser distinguido de Somniosus e Scymnodalatias por 

apresentar espinho das nadadeiras dorsais projetando-se externamente na base da 

margem anterior da nadadeira (vs. nadadeira dorsal sem espinho protraindo 

externamente, margem anterior completamente lisa em Somniosus e Scymnodalatias). 
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 Centroscymnus pode ser separado dos gêneros Centroselachus, Scymnodon, 

Scymnodalatias e Zameus por apresentar uma única fenestra no terço anterior da placa 

basal do neurocrânio, ao longo da linha média, para passagem da carótida interna (vs. 

um par de fenestras para a carótida interna no terço anterior da placa basal, 

posicionados lateralmente à linha média, em Centroselachus, Scymnodon, 

Scymnodalatias e Zameus).  

 Centroscymnus diferencia-se de Somniosus por apresentar uma órbita 

elipsoidal, com as margens anterior e posterior afilada (vs. órbita arredondada a 

ovalada em Somniosus) e pela forma e tamanho relativo do espiráculo, com forma 

semi-lunar, margens anterior e posterior convexas (vs. espiráculos em forma de gota 

em Somniosus) e relativamente maiores, comprimento do espiráculo entre 1 – 2,8% 

TL (vs. comprimento espiracular relativamente maior, variando entre 0,2 – 0,7% TL 

em Somniosus). 

Centroscymnus pode ser adicionalmente diferenciado do gênero Scymnodon 

por apresentar, no neurocrânio, as margens da base do rostro lisa, sem qualquer 

processo ou projeção dorsalmente orientada (vs. extremidade posterior das margens 

do rostro com um processo dorsalmente orientado, lateralmente alinhado com a 

metade do comprimento da fontanela anterior em Scymnodon). 

Centroscymnus pode ser diferenciado de Zameus pela forma da comissura 

lateral no crânio, que em Centroscymnus é completa, confluente com a superfície 

ventral do processo pós-orbital e projetando-se ventralmente até a superfície ventral 

do crânio, formando a parede lateral do canal jugular (vs. comissura lateral 

incompleta, confluente com a superfície ventral do processo pós-orbital e projetando-

se ventralmente somente até a borda superior do forame do nervo V [trigêmeo] em 

Zameus). 
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Centroscymnus separa-se de Scymnodalatias por apresentar cúspides dos 

dentes superiores relativamente curtas, dentes da região antero-lateral com 

comprimento das cúspides centrais variando entre 1,2 – 1,5 vezes a largura da raiz 

(vs. comprimento da cúspide central dos dentes antero-laterais do arco superior 

aproximadamente três vezes a largura da raiz em Scymnodalatias); e por um maior 

número de contagem de vértebras, variando entre 100 – 113 (vs. 81 centros vertebrais 

em Scymnodalatias). 

  

Espécies. Centroscymnus coelolepis Barboza du Bocage & Britto-Capello, 1864; 

Centroscymnus owstonii, Garman, 1906. 

 

Comentários. A diagnose do gênero Centroscymnus é baseada nos caracteres comuns 

a ambas espécies alocadas nesse gênero. Uma marcante característica desse gênero é a 

grande variação ontogenética dos dentículos dérmicos, apresentando, só na região do 

tronco, pelo menos três a quatro formas  marcadamente diferentes na forma, além das 

diferentes proporções de cada uma das formas ao longo do crescimento dos 

espécimes. Na família, nenhum outro gênero ou espécie apresentou tamanha variação 

ao longo do crescimento.  

 

Centroscymnus coelolepis Barboza du Bocage & Britto-Capello, 1864 

Centroscymnus coelelepis Barboza du Bocage & Britto-Capello, 1864: 263, figura 4 

(descrição original, localidade tipo: Portugal); Vaillant, 1888: 63, Pl. II, fig. 1 (descrição 

taxonômica); Garman, 1913: 204–205, Pl. 14, figs. 5–8 (descrição taxonômica); Bigelow 

and Schroeder, 1948: 494–499, figs. 94–95 (descrição taxonômica); Tortonese, 1952: 

387–388, fig. 1 (descrição taxonômica); Bigelow & Schroeder, 1953: 52–53 (lista de 

espécies);  Bigelow and Schroeder, 1954: 47–52, fig. 2 (descrição taxonômica); Bigelow 
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and Schroeder, 1957: 84 - 96 (descrição taxonômica); Cadenat and Blachet, 1981: 95–

97, figs. 71–72 (descrição taxonômica); Yano and Tanaka, 1983: 208 - 216, figs. 2–7 

(descrição taxonômica); Compagno, 1984: 55–56 (guia de identificação); Nakaya & 

Shirai, 1984: 10, Pl. 11F (lista de espécies); Yano and Tanaka, 1984: 246 - 256 (estudos 

ecológicos); Yano and Tanaka, 1987: 57–67, Figs. 1, 5 (estudos em biologia 

reprodutiva); Yano & Tanaka, 1988: 167–174 (estudos ecológicos); Compagno et al., 

1989: 32 (guia de identificação); Compagno & Niem, 1998: 1219, fig. 35 (guia de 

identificação);  Compagno, 1999: 474 (Lista de espécies); Brito et al., 2002: 45, fig. 27 

(lista de espécies); Compagno 2002: 402–406 (guia de identificação); Compagno et al., 

2005: 112, Pl. 10 (guia de identificação); Nakabo, 2002: 148 (chave pictórica de 

identificação); Nunan & Senna, 2007: 171–172 (em parte, identificação equivocada nos 

espécimes MNRJ 30222 e MNRJ 30229; demais espécimes identificados corretamente); 

White, 2008: 91–92 (guia de identificação);  Last and Stevens, 2009: 88–89 (guia de 

identificação); Gomes et al., 2010: 47–48, Figs. 43–44, 47 (guia de identificação;  

Castro, 2011: 117–119, fig. 30 (guia de identificação); Naylor et al., 2012a: 31–56 

(estudos moleculares); Naylor et al., 2012b: Page 62, fig. 45 (estudos moleculares); 

Ebert, 2013: 90, fig. 127–128 (guia de identificação); Ebert et al., 2013: 144, Pl. 1;  

White & Last, 2013: 232 – 234, fig. 7 (descrição do holótipo de Centroscymnus 

macrops); Straube et al., 2013: 262, fig. 3 (estudos moleculares); White et al., 2014: 

213–229 (redescrição de Scymnodon ichiharai). 

 

Centroscymnus macrops Hu & Li, 1982: 305, fig. 4 (descrição original, localidade tipo: Mar 

do sul da China); White & Last, 2013: 232–234, figs. 5–6 (descrição do holótipo; 

considerou sinônimo júnior de C. coelolepis).  

 

Scymnodon melas Bigelow, Schroeder & Springer, 1953: 233–237, fig. 5 (descrição original, 

localidade tipo: off Georges Bank, Oceano Atlântico Noroeste).  
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Holótipo. MB T 113, tamanho e sexo não disponíveis, litoral de Portugal (holótipo 

perdido em incêndio no Museu Bocage, Lisboa). 

 

Material adicional examinado. 172 espécimes (anexo 1). 

 

Diagnose. Espécie de Centroscymnus que pode ser diferenciada de Centroscymnus 

owstonii pela morfologia dos dentículos dérmicos; Centroscymnus coelolepis, em 

todos os estágios de desenvolvimento, apresenta dentículos dérmicos 

aproximadamente duas vezes maior que aqueles observados em C. owstonii; C. 

coelolepis apresenta, em espécimes neonatos até adultos de aproximadamente 700 

mm TL, dentículos dérmicos pedicelados com lâmina dorsal arredondadas mais largas 

do que longas cobrindo a região dorsal da extremidade anterior do focinho até os 

espiráculos (vs. dentículos dérmicos arredondados mais longos do que largos em C. 

owstonii). Em adultos, Centroscymnus coelolepis diferencia-se de C. owstonii por 

apresentar dentículos dérmicos recobrindo a região da primeira abertura branquial 

pedicelados suportando uma lâmina dorsal arredondada, com a margem posterior  

arredondada ou levemente pontiaguda, superfície dorsal da lâmina com uma crista 

central longitudinal inconspícua ou ausente e um ou dois pares de cristas laterais, com 

o par de cristas internas contornando anteriormente a concavidade anterior do 

dentículo (vs. dentículos dérmicos com pedicelo basal suportando uma lâmina dorsal 

arredondada, com a margem posterior da lâmina tridentada, e superfície dorsal da 

lâmina com uma crista central longitudinal e um a dois pares de cristas longitudinais 

laterais, sendo a que a cristas longitudinais central e lateral interna encerram-se 

confluentes ao dente da margem posterior do dentículo em C. owstonii); dentículos 

dérmicos de Centroscymnus coelolepis ao longo do tronco e da cauda com lâmina 
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dorsal arredondada a semi-triangular com a margem posterior da lâmina arredondada 

(vs. lâmina dorsal arredondada com a margem posterior levemente ondulada a lisa em 

C. owstonii).  

 Centroscymnus coelolepis também diferencia-se de C. owstonii pelo tamanho 

corpóreo de maturação dos machos, espécimes machos de C. coelolepis a partir de 

812 mm TL com clásper completamente desenvolvido (vs. clásper totalmente 

desenvolvido em machos a partir de 719 mm TL em C. owstonii). 

Centroscymnus coelolepis diferencia-se de C. owstonii pela morfologia do 

esqueleto da segunda nadadeira dorsal, cartilagem basal dorsal anterior triangular, três 

vezes maior em altura e comprimento que a cartilagem basal posterior (basal posterior 

variando entre uma única cartilagem triangular ou segmentada em uma pequena 

cartilagem retangular e uma pequena cartilagem triangular, mas mantendo a mesma 

relação de comprimento e altura com a dorsal basal anterior; vs. dorsal basal anterior 

trapezoidal, aproximadamente igual em comprimento e duas vezes a altura da dorsal 

basal posterior, triangular na forma, em C. owstonii); C. coelolepis com quatro 

cartilagens radiais primárias retangulares articulando com as dorsais basais, com as 

três cartilagens mais dorsalmente posicionadas articulando com a dorsal basal 

anterior, e a radial ventral articulando com a dorsal basal posterior (vs. duas 

cartilagens radiais primárias trapezoidais articulando com as dorsais basais, com a 

cartilagem radial primária dorsal articulando com a dorsal basal anterior, e a 

cartilagem radial primária ventral articulando com a dorsal basal posterior em C. 

owstonii). 

Centroscymnus coelolepis adicionalmente se diferencia de C. owstonii pela 

morfologia do rostro, relativamente mais delgado (largura do rostro 0,05 – 0,08 vezes 

largura do crânio, 0,2 – 0,5 vezes comprimento do rostro vs. rostro proporcionalmente 
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mais largo, largura do rostro 0,10 – 0,12 vezes largura do crânio, 0,7 vezes o 

comprimento do rostro em C. owstonii) e por uma fontanela anterior relativamente 

menor (comprimento da fontanela 0,8 – 0,13 vezes comprimento do crânio vs. 0,16 – 

0,19 vezes comprimento do crânio em C. owstonii), e com a margem anterior da 

fontanela relativamente pequena (aproximadamente um quarto do comprimento da 

fontanela anterior vs margem anterior da fontanela relativamente larga, 

aproximadamente metade do comprimento da fontanela anterior em C. owstonii).  

Centroscymnus coelolepis pode ainda ser diferenciado de Centroscymnus 

owstonii pela morfologia do esqueleto do clásper, cartilagem dorsal marginal em C. 

coelolepis estendendo-se sobre a metade posterior da cartilagem axial, com uma 

região posterior laminar, alongada (comprimento da dorsal marginal 5 vezes a 

largura) estendendo-se somente sobre o terço posterior da cartilagem axial 

(margeando o limite do eixo do clásper com a glande) e projetando-se anteriormente 

por uma fina e inconspícua projeção cartilaginosa até a metade do comprimento da 

cartilagem axial (vs. cartilagem dorsal marginal relativamente maior, estendendo-se 

da extremidade distal ao terço anterior da cartilagem axial, com uma região laminar e 

alongada [comprimento aprox. 5 vezes a largura da cartilagem dorsal] estendendo-se 

da extremidade distal da cartilagem axial até o terço anterior da cartilagem axial, 

projetando-se anteriormente com uma fina projeção cartilaginosa até a linha 

horizontal com a extremidade distal da cartilagem beta em C. owstonii); pela forma da 

cartilagem acessória dorsal marginal, com a extremidade posterior estendendo-se até a 

extremidade distal da glande do clásper (vs. extremidade distal da cartilagem 

acessória dorsal marginal estendendo-se até o terço posterior da glande, não atingindo 

a extremidade  distal do clásper em C. owstonii) e cartilagem  dorsal terminal  

alongada por toda sua extensão, inteiramente encoberta dorsalmente pela cartilagem 
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acessória dorsal marginal (vs. cartilagem dorsal terminal alongada e encoberta pela 

cartilagem acessória dorsal marginal até o terço posterior, projetando-se e alargando 

dorsalmente do terço posterior até a extremidade distal da glande, formando a porção 

posterior parede interna do sulco da glande em C. owstonii). 

 

Descrição. Medidas morfológicas demonstradas na tabela 1; dados merísticos na 

tabela 2. Descrição baseada em todos os espécimes; para descrição, veja as figuras 1-

17. Descrição dos elementos esqueléticos usados na diagnose, veja as figuras 117, 146 

e 151.  

Morfologia externa. Corpo sub-cilíndrico, robusto, região extremidade do focinho até 

a região espiracular levemente achatada dorso-ventralmente (altura da cabeça 7,2 – 

15,7% TL; largura da cabeça 9,2 – 16,2% TL), tronco e abdômen relativamente altos, 

levemente comprimidos lateralmente (altura do tronco 8,3 – 18,7% TL; largura do 

tronco 5,2 – 14,3% TL; altura do abdômen 8,1 – 21,2% TL; largura do abdômen 3,7 – 

11,9% TL), assim como a cauda (altura da cauda 4,1 – 7,1% TL; largura da cauda 2,9 

– 5,5% TL). Corpo sem cristas laterais (Figs. 1 – 3).   

 Cabeça robusta, estendendo-se posteriormente até o quarto anterior do corpo 

(comprimento da cabeça 17,8 – 25,7% TL; largura na região da boca 7,5 – 13,6% 

TL). Focinho relativamente curto, largo (distância pré-orbital 2,4 – 6,3% TL, largura 

da cabeça na região das narinas 5,3 – 9,5% TL), forma parabólica estreita em vista 

lateral, superfície dorsal do focinho predominantemente plana, lateral e ventral 

convexas. Ápice do focinho relativamente largo, com margem anterior arredondada a 

semi-triangular. Olhos relativamente grandes, elipsoidais, comprimento variando 

entre 3 a 4 vezes a altura do olho (comprimento do olho 4 – 7,2% TL; altura do olho 

0,7 – 2,6% TL), com as margens anterior e posterior da abertura ocular com 
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angulação estreita; extremidade anterior estendendo-se anteriormente até a 

extremidade distal das narinas; extremidade posterior estendendo-se posteriormente 

até próximo da linha vertical que cruza com a extremidade lateral da boca, mas não 

com a linha que cruza o espiráculo. Olhos posicionados na superfície lateral do terço 

anterior da cabeça, superfície interorbital inclinada latero-ventralmente sobre a região 

dos olhos, superfície predominante plana ao redor da região da linha mediana dorsal, 

distância interorbital 6,8 – 12,6% TL (Fig. 4).  

Espiráculos relativamente largos, forma semi-lunar (margens anterior e 

posterior convexas; comprimento do espiráculo 1,1 – 2,3% TL), posicionados 

dorsalmente no terço externo da largura da cabeça, entre o comprimento médio e o 

terço posterior do comprimento da cabeça (distância pré-espiracular 8,7 – 14,8% TL); 

superfície interespiracular ligeiramente inclinada latero-dorsalmente da margem 

interna do espiráculo até região central da cabeça, superfície plana sobre a linha 

mediana dorsal. Posteriormente à margem anterior do espiráculo com uma aba 

carnosa suportando as dobras pseudobranchiais, variando entre 10 a 14 dobras em 

cada espiráculo. Aberturas branquiais orientadas verticalmente, relativamente 

similares em tamanho (altura da primeira abertura branquial 1,1 – 2,6% TL; quinta 

abertura 1,2 – 2,6% TL), posicionadas na porção inferior da superfície lateral, 

primeira abertura branquial posicionada no terço posterior do comprimento da cabeça 

(distância pré-branquial 14,7 – 22% TL), quinta abertura branquial circundando a 

origem da nadadeira peitoral, distância entre a extremidade posterior do olho e a 

primeira abertura branquial 6,4 – 9,3% TL, distância entre a primeira e a quinta 

aberturas relativamente pequena (1,1 – 5,3% TL).  

Narinas relativamente largas, largura da narina aproximadamente metade do 

comprimento do olho, similar ao comprimento do espiráculo, largura da narina 1,5 – 2 
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vezes a distância pré-nasal; posicionadas ventralmente no focinho (distância pré-nasal 

1,1 – 2,7% TL), obliquamente dispostas, e próximas a extremidade anterior,; distância 

de uma narina com o seu antímero (distância internarial 2,4 – 5,2% TL), separados do 

sulco labial anterior por 3,2 – 6% TL; extremidade posterior da narina alinhada com a 

extremidade anterior da abertura ocular. Narinas com dois pequenos barbelos 

triangulares, um na largura média das margem anterior, outro na margem posterior da 

narina; barbelo anterior projetando-se posteriormente e barbelo posterior projetando-

se anteriormente, posicionados adjacentes um ao outro, formando uma frouxa 

separação em duas aberturas da cavidade nasal, anterior e posterior.  

 Boca levemente arqueada, relativamente larga, ocupando mais de três quartos 

da largura da cabeça (largura da boca 4,7 – 11,5% TL), posicionada ventralmente no 

terço anterior da cabeça (distância pré-oral 6 – 10,8% TL), lábio superior ligeiramente 

mais convexo que o lábio inferior. Sulcos labiais relativamente curtos, sulco superior 

ligeiramente convexo, distância entre os antímeros do sulco labial superior 4,1 – 5,8% 

TL, aproximadamente 1,5 – 2 vezes o comprimento do sulco inferior (comprimento 

do sulco labial anterior 1,8 – 4,5% TL); sulco labial inferior retilíneo, pequeno 

(comprimento do sulco labial inferior 1 – 2,9% TL); largo sulco pós-oral, retilíneo, 

projetando-se posterior e obliquamente até a linha vertical que passa sobre a 

extremidade lateral do espiráculo. Extremidades distais das cartilagens labiais  

separadas dos sulcos, porém ainda conectadas por uma grossa aba de pele. 

 Nadadeiras peitorais com forma retangular a semi-trapezoidal, similar a um 

remo (paddle-like), com um tamanho relativamente moderado (comprimento da 

margem anterior 8,7 – 15,5% TL), aproximadamente 1,5 vezes mais longa do larga 

(largura da margem posterior 5,1 – 9,2% TL), base relativamente larga (largura da 

base 4,2 – 8,4% TL), nadadeira posicionada imediatamente posterior às aberturas 
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branquiais, origem da nadadeira peitoral envolvida pela quinta abertura branquial, 

margem anterior reta a levemente convexa, ápice externo variando de arredondado 

(MNHN 1997.388) a agudo (NSMT 21828); margem posterior reta a levemente 

convexa, com a orientação da margem variando entre praticamente vertical (MNHN 

1997.388) a obliqua (MCZ 38295; maior proporção de juvenis com ápice externo 

arredondado e margem posterior com orientação praticamente vertical, mas não para 

MNRJ 30220); ápice interno arredondado, com margem peitoral interna reta a 

levemente convexa, similar em comprimento a margem posterior (comprimento da 

margem interna 5,2 – 9,3% TL). Extremidade distal das nadadeiras peitorais, quando 

comprimido junto ao tronco, alinhada ou ultrapassando posteriormente a origem da 

primeira nadadeira dorsal, podendo atingir a origem do espinho dorsal. Nadadeiras 

peitorais largamente separadas das nadadeiras pélvicas, distância entre inserção da 

nadadeira peitoral e origem da pélvica variando entre 25,8 – 40% TL (Fig. 5).  

Nadadeiras pélvicas com forma geral triangular, relativamente grandes, 

moderadamente largas (comprimento da pélvica 8,7 – 14,4% TL; altura da pélvica 3,2 

– 5,7 % TL); distância pré – pélvica relativamente longa (48 – 67% TL); margem 

anterior suavemente convexa, ápice externo arredondado, margem posterior 

similarmente levemente convexa; ápice distal da pélvica agudo, angular; margem 

interna reta a pouco convexa, moderadamente alongada (comprimento da margem 

interna da nadadeira pélvica 3,3 – 6,8%  TL). Nadadeira pélvica robusta apenas na 

ligação ao abdômen, fina ao longo de toda sua extensão (Fig. 6).  

Clásperes de machos adultos relativamente pequenos, menos de metade da 

glande do clásper estendendo-se posteriormente ao ápice distal da pélvica (em 

adultos, margem interna do clásper 4,2 – 8,2% TL; margem externa 1,5 – 5% TL; 

largura do clásper 0,6 – 1,2% TL). Sulco do clásper alongado, profundo, com um leve 
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abaulamento da apópila a origem do espinho da glande. Hipópila frouxamente 

definida, reconhecida apenas por um estreitamento no sulco do clásper posicionado 

medialmente à origem do espinho da glande. Glande do clásper relativamente 

simples, sem especializações (como abas e cavidades), afilando-se posteriormente 

formando uma extremidade distal aguda, com um sulco espermático formado pela 

parede interna e externa da glande, ocupando uma área maior que um terço do 

comprimento do clásper; parede interna da glande do clásper retilínea, extendendo-se 

da hipópila a extremidade distal do clásper, com uma inconspícua aba ao longo de 

toda sua extensão, reconhecido aqui como o rhipidio. Rhipidio cobertor no terço 

anterior da glande, medial ao rhipidio, sendo um leve abaulamento e engrossamento 

dérmico. Parede externa da glande retilínea, com uma côncava superfície lateral 

externa da parede, articulando e circundando lateralmente o espinho da glande do 

clásper, com a superfície dorsal da parede externa no mesmo nível do espinho, sem 

encobri-lo dorsalmente.  Espinho do clásper robusto, cônico (“spur” de Yano & 

Tanaka, 1988), visível em vista dorsal, largura da base equivalente a 

aproximadamente metade da largura da glande, originando-se lateralmente à hipópila, 

projetando-se posteriormente adjacente à parede externa da glande até próximo da 

extremidade distal do clásper, afilando posteriormente em forma de “S”, com a 

extremidade distal postero-lateralmente projetada (Fig. 7).  

 Nadadeiras dorsais diferentes na forma, primeira nadadeira dorsal posicionada 

ao redor do terço anterior do corpo, segunda dorsal aproximadamente entre o terço e o 

quarto posterior do corpo (distância pré-primeira dorsal 29,7 – 37,6% TL; pré-

segunda dorsal 58,3 – 75% TL). Primeira nadadeira dorsal com forma semi-

triangular, com a parte posterior a base da nadadeira (parte flexível) em forma similar 

a um remo (paddle-like), relativamente pequena, curta (comprimento da primeira 
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nadadeira dorsal 8,1 – 13,7% TL), baixa, comprimento aproximadamente três a quatro 

vezes a altura (altura da primeira dorsal 1,6 – 3,3% TL), com uma relativa larga base 

(comprimento da base 3,7 – 11,4% TL). Margem anterior reta a pouco côncava, 

longa, pouco menor que o comprimento total da primeira nadadeira dorsal 

(comprimento da margem anterior 5,8 – 11,8% TL), formando uma curta crista 

dérmica na porção anterior ao espinho dorsal variando entre 0,1 – 0,4 vezes o 

comprimento da primeira nadadeira dorsal (comprimento da crista variando entre 1,4 

– 5,6% TL). Ápice dorsal da nadadeira arredondado, margem posterior retilínea e 

inclinada posteroventralmente do topo a base; extremidade distal aguda, afilada e 

formando uma fina projeção dérmica em alguns espécimes (e.g. AMNH 78261); 

margem interna retilínea, relativamente curta (comprimento da margem interna 2,3 – 

6,6% TL). Base do espinho exposto da nadadeira posicionado posteriormente a 

extremidade distal da nadadeira peitoral ou alinhado com a extremidade posterior da 

peitoral (última característica observada principalmente em juvenis), espinho 

protraindo externamente aproximadamente no terço anterior da primeira dorsal; 

espinho dorsal exposto relativamente muito pequeno, afilado distalmente, não 

ultrapassando a altura média nadadeira, posicionado obliquamente postero-

dorsalmente da base ao ápice do espinho (comprimento do espinho exposto 0,4 – 

1,8% TL; base do espinho exposto 0,04 – 0,3% TL); margem dorsal do espinho 

levemente convexa, inferior retilínea, com uma inconspícua crista ao longo da 

superfície lateral do espinho, margeando ventralmente a margem dorsal (alguns 

espécimes com a apenas a margem dorsal do espinho protraída, ápice do espinho 

recoberto pela pele; e.g. AMNH 78251) (Figs 8A; 8C; 8E; 8G).  

 Segunda nadadeira dorsal com forma semi-romboidal, similar em tamanho e 

área à primeira nadadeira dorsal (comprimento da segunda nadadeira dorsal 8,4 – 
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13,4% TL; altura da segunda nadadeira dorsal 2,3 – 3,9% TL), com uma relativa  

larga base (4,4 – 9,4% TL). Margem anterior relativamente longa, pouco menor que o 

comprimento total da nadadeira (comprimento da margem anterior 7 – 11,6% TL), 

rasamente côncava anterior ao espinho da segunda nadadeira dorsal, reta a levemente 

convexa do espinho até o ápice dorsal, inclinada postero-dorsalmente da base da 

nadadeira para o ápice; anterior ao espinho dorsal, margem anterior em forma de uma 

curta crista dérmica variando entre 0,1 – 0,4 vezes o comprimento da segunda 

nadadeira dorsal  (comprimento da crista dérmica 1,1 – 5,5% TL; praticamente 

ausente em alguns espécimes, e.g. MCZ 37424, MNHN 1986.264); ápice dorsal 

arredondado; margem posterior côncava, em maior grau na parte inferior da margem 

posterior, obliquamente disposta em sentido postero-ventral, afilando posteriormente, 

formando um ápice distal muito agudo e fino, alinhado posteriormente com a origem 

ventral, posterior à origem ventral, ou com origem dorsal da nadadeira caudal. 

Margem interna da segunda nadadeira dorsal retilínea a levemente côncava, pequena 

(comprimento da margem interna da segunda dorsal 3,2 – 7% TL). Base do espinho 

exposto afilada, posicionado pouco anterior a alinhado com a inserção da nadadeira 

pélvica, espinho protraindo externamente no terço anterior da margem anterior da 

segunda  nadadeira dorsal. Espinho relativamente curto (comprimento do segundo 

espinho dorsal exposto 0,2 – 1,6% TL, largura da base exposta 0,04 – 0,3% TL) 

afilado distalmente, não atingindo a altura média da segunda nadadeira dorsal, com a 

margem dorsal do espinho levemente convexa, margem ventral retilínea, com uma 

inconspícua crista ao longo da superfície lateral do espinho, margeando ventralmente 

a margem dorsal, espinho inclinado postero-dorsalmente da base ao ápice do espinho 

(espécimes apenas com a margem dorsal do espinho visível, extremidade distal do 

espinho recoberto pela pele; e.g. ZMH 26040) (Figs. 8B; 8D; 8F; 8H). 
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 Cauda alongada, correspondendo a aproximadamente um quarto do 

comprimento do corpo, com uma moderada concavidade ao longo das linhas 

medianas dorsal e ventral do pedúnculo caudal; pedúnculo subcilíndrico,  

relativamente curto, baixo, aproximadamente um terço do comprimento caudal,  

levemente deprimido lateralmente (largura do pedúnculo 1,9 – 3,6% TL; altura do 

pedúnculo 2,9 – 4,5% TL), sem apresentar quilhas laterais. Nadadeira caudal 

tipicamente heterocerca, aproximadamente dois terços do comprimento da cauda; 

margem dorsal caudal relativamente longa, praticamente reta a pouco convexa, 

curvando mais evidentemente próximo ao ápice distal da nadadeira caudal (evidente 

em AMNH 78182) (comprimento da margem dorsal 16,2 – 27% TL); margem ventral 

caudal (preventral) longa, ligeiramente convexa (em um grau um pouco maior que o 

observado na margem dorsal), curvando-se mais evidentemente próximo à origem e 

ao ápice ventral, comprimento aproximadamente metade da margem anterior dorsal 

(comprimento preventral 9,5 – 15,8% TL). Ápices distais dorsal e ventral 

arredondados; margem posterior com uma definida e angulada forquilha caudal, 

distância da forquilha até a origem ventral da nadadeira caudal variando entre 9,1 – 

16% TL, definindo a separação entre as margens posteriores inferior e superior; 

margem posterior inferior reta a ligeiramente convexa, verticalmente orientada, 

relativamente pequena (3,2 – 7,4% TL), margem posterior superior aproximadamente 

duas a três vezes o comprimento da margem posterior inferior (comprimento da 

margem posterior superior 10,8 – 18% TL), obliquamente orientada, postero-

dorsalmente inclinado da forquilha caudal ao entalhe caudal; entalhe caudal evidente, 

retangular, altura do entalhe caudal aproximadamente metade do comprimento da 

margem posterior superior e comprimento do entalhe variando entre dois terços a uma 
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vez o comprimento da margem posterior inferior; margem posterior do entalhe 

disposta verticalmente (Fig. 9).  

 

Dentição. Dentição fortemente diferente nos arcos superior e inferior (heterodontia 

dignatica de Compagno, 1988). Dentes do arco maxilar aproximadamente metade do 

comprimento e largura dos dentes no arco mandibular. No arco superior, dentes sobre 

e adjacentes à sínfise aproximadamente 0,6 – 0,9 comprimento dos dentes antero-

laterais (dentes posicionados entre a 4a – 8a fileira de cada hemi-maxila, contados a 

partir da sínfise maxilar). A partir da 10a fileira, gradativa redução dos dentes 

posteriores, com aqueles mais posteriormente posicionados com menos da metade do 

comprimento dos dentes antero-laterais. Dentes inferiores similares em tamanho ao 

longo de todo o arco mandibular (apenas ligeiramente menores posteriormente), 

porém, cúspide central dos dentes mediais ligeiramente com menor obliquidade que 

os dentes laterais posteriores. Arco superior variando entre 26 – 71 fileiras de dentes; 

número de fileiras de dentes sobre a sínfise maxilar variável, em geral com uma fileira 

sinfisial (porém, espécimes sem fileiras de dentes ou com duas fileiras sobre a sínfise; 

e.g. USNM 206064C, MCZ 125402, respectivamente), duas a quatro séries 

horizontais de dentes funcionais; grande variação no número de fileiras devido ao 

estágio de maturação; espécimes menores com um menor número de fileiras, 

aumentando gradativamente até o estágio adulto, com grande aumento no número de 

fileiras posteriores principalmente; arco inferior com 26 – 40 fileiras de dentes, dentes 

mediais adjacentes à sínfise, mas sem dente sinfisial simétrico, com uma única serie 

horizontal de dentes funcionais; aumento gradativo no número de fileiras de dentes 

devido maturação do espécime, com incremento de fileiras de dentes posteriores. 

Dimorfismo sexual não verificado (Fig. 10). 



	   36	  

 Dentes superiores pontiagudos, similares a forma de agulha; altura do dente 

superior aproximadamente duas a três vezes a largura; comprimento da coroa duas 

vezes a largura da raiz basal; cúspide central estreita, cônica, superfícies labial e 

lingual convexas, sem serrações nem cúspides acessórias marginais (Figs. 11A–C; 

Capetta, 1987); linhas de corte da cúspide central estendendo-se ventralmente da 

extremidade distal à base da cúspide; linha de corte medial retilínea distalmente, 

côncava da metade distal à base; linha de corte lateral retilínea distalmente, com um 

abaulamento lateral formando uma superfície marcadamente convexa da metade distal 

à base da coroa; apron definido como os dois lobos dorso-lateralmente projetados 

sobre a superfície labial da raiz; lobos unidos imediatamente posterior ao sulco que se 

insere o foramen medial labial (“hollow” em Capetta, 1987), estendendo-se 

ventralmente até o terço basal da cúspide central, suportando uma fina e aguda crista; 

demarcada concavidade entre os lobos medial e lateral; foramen medio-labial abrindo 

na extremidade da concavidade formada entre os lobos do apron. Raiz basal com 

forma semicircular a semi-elipsoidal, similar a forma de “U”, altura aproximadamente 

1,5 vezes a largura da raiz basal; margem superior obliqua latero-ventralmente e com 

uma demarcada concavidade em sua porção central (“hollow” de Capetta, 1987); 

margens laterais ligeiramente oblíquas ventro-lateralmente; margem inferior retilínea, 

horizontalmente disposta. Foramen axial posicionado centralmente no terço inferior 

da raiz basal; lobos da raiz curtos; foramen em cada uma das superfícies laterais do 

terço inferior dos lobos da raiz.  

 Dentes inferiores trapezoidais, fortemente achatados lábio-lingualmente, sem 

dente sinfisial simétrico; coroa pequena, altura da coroa aproximadamente um terço 

da altura da raiz, cúspides centrais obliquamente disposta ao longo de todo arco 

mandibular, ligeiramente mais obliqua nos dentes posteriores, sem serrações nem 
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cúspides marginais acessórias (Figs. 11D–F). Margem de corte medial obliqua em 

posição dorso-lateral, levemente convexa medialmente, retilínea a ligeiramente 

côncava na extremidade lateral; inclinação da margem de corte medial variável, 

angulação em torno de 15o (MZUSP MC não catalogado) até espécimes com a linha 

de corte medial praticamente disposta horizontalmente (ZMH 26039); margem de 

corte lateral obliquamente disposta dorso-lateralmente, comprimento 

aproximadamente metade do comprimento da margem medial, convexa; face labial da 

coroa convexa; base da coroa com um apron longo e relativamente largo, estendendo-

se até o terço inferior da raiz basal (próximo ao limite dorsal da concavidade da 

margem posterior), largura do apron variando entre um terço a um quarto da largura 

da raiz; base lateral da coroa com um calcanhar distal circular (“distal heel” de 

Capetta, 1987) contínuo com a parte inferior da margem de corte lateral, encobrindo a 

extremidade medial do dente posterior subsequente; face lingual da coroa convexa, 

com a base da face lingual com um abaulamento ocupando toda a largura da coroa, 

estendendo-se da metade da altura do calcanhar distal até o limite com a margem 

superior da raiz, formando a úvula.    Raízes basais retangulares, altura 

aproximadamente duas vezes a largura da raiz basal, margens laterais 

predominantemente retilíneas, verticalmente orientadas, assim como a margem 

inferior, retilínea, com uma estreita e semi-circular concavidade na região central da 

margem (largura da concavidade menos de um terço da largura da raiz basal; “basal 

notch” em Adnet & Capetta, 2001; “mesio-labial hollow” em Capetta, 1987). 

Superfície labial da raiz plana, com um par de foramina largos e circulares no terço 

superior da raiz, um medial e outro lateral à projeção ventral do apron. Face lingual da 

raiz plana, com a concavidade da margem posterior formando um sulco longo e 

estreito, estendendo-se até o terço superior da face lingual da raiz, e encerrando-se na 
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abertura do foramen axial inferior; margem dorsal da face lingual soerguida 

lingualmente, formando uma côncava crista, com a saída do foramen axial superior 

centralmente, e a saída do foramen mesio-lingual próximo à margem medial da raiz. 

      

Dentículos dérmicos. Dentículos dérmicos densamente agrupados, encobrindo 

inteiramente a superfície do corpo, com exceção das margens posteriores das 

nadadeiras a na superfície dorsal dos clásperes; espécie com a maior variação 

reportada na forma dos dentículos dérmicos ao longo dos diferentes estágios 

ontogenéticos em toda a família; adicionalmente, também apresenta variação 

topológica na forma dos dentículos nos indivíduos de um mesmo estágio de 

desenvolvimento; todavia, forma da placa basal constante em todos os estágios, 

tetracuspidada, com uma fina crista partindo de cada cúspide, projetando-se ao centro 

da placa, formando uma base romboidal, suportando a lâmina dorsal da coroa (parte 

da coroa que apresenta variação. 

   

Neonatos a juvenis com aproximadamente 400 mm TL. (Fig 12). Região dorsal e 

ventral da cabeça, até a extremidade posterior do olho, com lâminas dorsais 

arredondadas, com uma concavidade no terço anterior da lâmina; comprimento da 

lâmina dois terços da de sua largura, com duas cristas laterais correndo 

longitudinalmente nos terços laterais da largura da lâmina dorsal, margeando a região 

central das margens anterior e posterior, unidas na porção central de cada uma das 

margens; crista central variável, podendo ser ausente (com a superfície central da 

lâmina completamente lisa), pequena, estendendo-se apenas na porção central da 

linha mediana dorsal (entre os terços anterior e posterior); ou moderada, estendendo-

se da borda da concavidade anterior até a junção das cristas laterais na margem 
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posterior. Região interspiracular com dentículos triangulares a ovais, margem anterior 

retilínea a ligeiramente convexa, margens laterais obliquas postero-medialmente, 

curvando-se mais acentuadamente próximo à extremidade distal, esta última variando 

entre aguda a arredondada; superfície dorsal da lâmina com uma concavidade no terço 

anterior; duas cristas longitudinais laterais presentes, unidas anteriormente 

contornando a cavidade anterior, projetando-se obliquamente latero-posteriormente, 

encerrando-se no na metade anterior da lâmina dorsal.  

 Superfície das aberturas branquiais à nadadeira caudal com lâminas dorsais 

dos dentículos dérmicos em forma de coroa, margem anterior convexa, margens 

laterais oblíquas latero-posteriormente, margem posterior tridentada, com uma larga 

cavidade circular no terço  anterior da lâmina; dente central posterior afilado 

posteriormente, longo, comprimento aproximadamente metade do comprimento da 

lâmina dorsal, largura da base do dente central posterior metade da largura da lâmina 

dorsal; dentes laterais posteriores triangulares, afilados posteriormente, moderados, 

comprimento do dente lateral variando entre um terço a metade do comprimento do 

dente central, largura do dente lateral metade da largura da base do dente posterior 

central. Superfície dorsal da lâmina com duas curtas cristas laterais, estendendo-se 

obliquamente do terço lateral da margem anterior até a borda da margem lateral na 

metade do comprimento da lâmina dorsal.   

 

Juvenil com 421 mm TL. (Fig. 13). Forma dos dentículos dérmicos similar ao descrito 

para o estágio de neonato a 400 mm TL; da cabeça até a linha vertical com a primeira 

nadadeira dorsal, conjuntamente com os dentículos do estágio anterior (neonato a 400 

mm TL), lâminas dorsais dos dentículos dérmicos 1,2 vezes mais largos e longos 

(ainda com mesma forma; proporção aproximada de 1:1 entre dentículos maiores e 
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menores). Região caudal (a partir da segunda nadadeira dorsal), também numa 

proporção de 1:1 com os dentículos descritos no estágio acima,  uma forma adicional 

de lâmina dos dentículos, similarmente 1,2 vezes mais largo e comprido, lâmina em 

forma de coroa tridentada, porém, com dentes posteriores relativamente mais curtos; 

margem anterior convexa, margens laterais praticamente retilíneas e margem 

posterior tridentada; comprimento dos dentes posteriores um terço do comprimento da 

lâmina; dente central triangular, afilado posteriormente, largura da base do dente 

posterior central 0,45 vezes a largura da lâmina central; dentes posteriores laterais 

triangulares, largura metade da largura da base do dente central, comprimento dois 

terços da extensão do dente central posterior. Superfície dorsal da lâmina com uma 

circular cavidade no terço anterior, com duas cristas longitudinais laterais unidas 

margeando a borda anterior da cavidade, projetando-se postero-obliquamente até a 

extremidade distal dos dentes laterais posteriores; crista central longitudinal não 

observada.  

 

Juvenis entre 500 a 650 mm TL. (Fig. 14) Neste estágio, superfície da margem 

anterior da cabeça até o espiráculo com lâminas dorsais dos dentículos similares na 

forma  daqueles dentículos descritos nos estágios anteriores, apenas com o surgimento 

de lâminas relativamente maiores, 1,5 - 2 vezes o comprimento e largura das lâminas 

dorsais dos dentículos menores descritos para o estágio de neonato a 400 mm TL; 

proporção dos dentículos maiores aumentando conforme tamanho aumento do 

tamanho do espécime; proporção de 2:1:1 lâminas menores/ lâminas 1,2 vezes 

maiores que as lâminas menores/ lâminas 1,5–2 vezes maiores que as lâminas 

menores  em MNRJ 30220 (517 mm TL); proporção 1:2:1 em MNRJ 30221 (635 mm 

TL). Superfície dorsal das lâminas na região da cabeça e espiráculo com uma circular 
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cavidade no terço anterior; variação no número de cristas longitudinais, lâminas 

dorsais com duas cristas laterais (similar ao descrito no estágio de neonato a 400 mm 

TL) e crista central ausente (MNRJ 30220; MNRJ 30223); crista central presente em 

MNRJ 30221; origem da crista variável, entre a margem posterior da cavidade 

anterior ao terço posterior da lâmina dorsal, estendendo-se posteriormente até a região 

central da margem posterior da lâmina dorsal.  

 Posteriormente a abertura da primeira brânquia até a origem da primeira 

nadadeira dorsal, em meio aos dentículos descritos nos estágios anteriores, 

surgimento de um dentículo dérmico com lâmina dorsal 1,5 – 2 vezes maior que as 

lâminas dorsais do estágio de neonato a 400 mm TL; lâmina com forma de folha, 

margem anterior arredondada, confluente com a metade anterior das margens laterais; 

parte posterior das margens laterais retilíneas; margem posterior tridentada. Dente 

central posterior triangular, afilado posteriormente, relativamente longo, comprimento 

um terço do comprimento da lâmina dorsal, e proporcionalmente largo, largura da 

base do dente central posterior variando entre metade a dois terços da largura da 

lâmina dorsal; dentes posteriores laterais pequenos, afilados distalmente, 

comprimento dos dentes laterais um quinto do comprimento do dente central 

posterior, largura dos dentes laterais menor que um quinto da largura da base do dente 

central. Superfície dorsal da lâmina com uma larga cavidade circular no terço anterior 

da lâmina, largura da cavidade metade a dois terços da largura da lâmina dorsal; duas 

cristas longitudinais laterais unidas anteriormente circundando a margem anterior da 

cavidade, projetando-se postero-obliquamente, encerrando-se na extremidade distal 

dos dentes laterais; presença de crista central longitudinal variável, presente em 

alguns espécimes (MNRJ 30223), porém ausente em outros (MNRJ 30220); quando 

presente, crista central longitudinal originando-se posteriormente à borda posterior da 
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cavidade anterior, estendendo-se posteriormente até a extremidade distal do dente 

posterior central. Proporção dos dentículos dérmicos maiores em forma de folha 

aumentando conforme aumento do espécime; proporção de 2: 2: 1 lâminas dorsais em 

forma de coroa descritos na forma de neonato a juvenil de 400 mm TL/ lâminas em 

forma de coroa 1,2 vezes maiores que as lâminas da forma de neonato a juvenil de 

400 mm TL/ lâminas em forma de folha 1,5–2 vezes maiores que as lâminas de 

neonato a juvenil de 400 mm TL, respectivamente, em MNRJ 30220; 1:2:2 em MNRJ 

30221.  

 Superfície corpórea da primeira abertura branquial até a nadadeira caudal com 

lâminas dorsais dos dentículos dérmicos similares na forma daqueles descritos na 

região branquial, porém com surgimento de uma forma adicional; lâmina adicional 

arredondada, aproximadamente 2,5 vezes maior em largura e comprimento que os 

dentículos descritos no estágio de neonato a 400 mm TL, 1,3 vezes maiores que as 

lâminas em forma de folha (descritas na região branquial). Margem anterior 

amplamente arredondada, confluente com as margens laterais convexas; margem 

posterior tridentada; dentes posteriores reduzidos, restritos ao quarto posterior do 

comprimento da lâmina; dente posterior central triangular, afilado posteriormente, 

comprimento um quarto do comprimento da lâmina, largura da base do dente 

posterior central metade da largura da lâmina dorsal; dentes laterais pequenos, 

afilados distalmente, comprimento um terço do dente posterior central, largura dos 

dentes laterais um terço a um sexto da largura da base do dente posterior central; mais 

próximos à nadadeira caudal, alguns dentículos com dentes laterais reduzidos, lâmina 

dorsal praticamente em forma de gota (e.g. MNRJ 30220). Superfície dorsal da 

lâmina com uma larga concavidade anterior circular na metade anterior, largura da 

cavidade metade da largura da lâmina; duas cristas longitudinais laterais, unidas 
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anteriormente, margeando a borda anterior da cavidade circular, projetando-se 

postero-obliquamente até a metade anterior da lâmina, não atingindo as bordas 

laterais da lâmina. Proporção dos dentículos maiores arredondados aumentando 

gradativamente com o tamanho do espécime; espécime MNRJ 30220 (517 mm TL)  

com relação 1:1:2:2 dentículos descritos no estágio de neonato a 400 mm TL/ lâminas 

1,2 vezes maiores e similar morfologia que os dentículos descritos no estágio de 

neonato a 400 mm TL/ lâminas em forma de folha 1,5 – 2 vezes maiores que 

dentículos descritos no estágio de neonato a 400 mm TL/ lâminas dorsais 

arredondadas e 2,5 vezes maiores que dentículos descritos no estágio de neonato a 

400 mm TL; em MNRJ 30221 (635 mm TL), relação aproximadamente 1:1:3:3.  

 

Juvenis com 660 a 730 mm TL. (Fig 15). Superfície da margem anterior da cabeça a 

região espiracular com formas das lâminas dorsais similares às descritas para juvenis 

de 500 a 650 mm TL, porém, maior proporção das lâminas duas vezes maiores que as 

lâminas descritas no estágio de neonato a 400 mm TL, cobrindo mais de 50% da 

superfície dessas regiões. Lâminas dorsais desses dentículos maiores com forma 

circular, largura da lâmina 1,5 vezes o comprimento, com uma larga concavidade 

circular no terço anterior da lâmina (largura da concavidade metade da largura da 

lâmina dorsal); margem posterior dessas lâminas, na região espiracular, levemente 

mais agudas com relação às lâminas da margem anterior da cabeça e superfície 

interorbital; superfície dorsal da lâmina com uma pequena crista longitudinal central 

sobre a linha mediana da lâmina, estendendo-se da borda posterior da cavidade 

circular no terço anterior à região central da margem posterior da lâmina; um par 

cristas laterais internas, unidas anteriormente, margeando a borda anterior da cavidade 

circular anterior, projetando-se longitudinalmente sobre o terço lateral da lâmina, 
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encerrando-se na margem posterior; um par de cristas laterais externas, curtas, 

margeando a borda lateral da lâmina, do terço anterior ao terço posterior.    

 Região branquial com lâminas dorsais morfologicamente similares aquelas 

presentes e descritas no estágio de 500 a 650 mm TL, porém, com uma forma 

adicional; lâmina dorsal arredondada, em forma de gota, 2,5 vezes mais longa e larga 

que os dentículos tridentados descritos no estágio de neonato a 400 mm TL, 1,5 vezes 

mais largo que as lâminas em forma de folha dos dentículos descritos na região 

branquial, para o estágio de 500 a 650 mm TL; lâmina maior adicional com margem 

anterior arredondada, confluente com as margens laterais similarmente arredondadas; 

margem posterior fracamente tridentada, com dente central posterior pequeno, 

triangular, distalmente afilado, comprimento do dente central posterior menor que um 

sétimo do comprimento da lâmina dorsal, largura da base de dente posterior central 

um quarto da largura da lâmina; dentes laterais reduzidos, apenas uma pequena 

mudança na direção da borda da lâmina, formando um ângulo obtuso; superfície 

dorsal com uma larga concavidade circular no terço anterior da lâmina, dois pares de 

cristas laterais; um par de cristas laterais internos, unidas anteriormente e margeando 

a borda anterior da cavidade anterior circular, projetando-se longitudinalmente sobre 

o terço lateral da lâmina dorsal, encerrando-se na extremidade posterior dos dentes 

laterais; par de cristas externas pequenos, margeando a borda lateral da lâmina entre o 

terço anterior e posterior. Proporção dessas lâminas maiores em forma de gota 

recobrindo a superfície da pele aumentando conforme aumento do tamanho do 

espécime, porém, em MNHN 2001 3226 (681 mm TL), lâminas maiores recobrindo 

mais de 50% da superfície da região branquial. 

 Superfície do corpo da primeira nadadeira dorsal até a nadadeira caudal com 

as lâminas dorsais presentes no estágio de 500 a 650 mm TL ainda presentes, porém, 
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em baixas quantidades (exceto dentículos em forma de coroa [tridentados] descritos 

nos estágios de neonato a 421 mm TL, ausentes); pele recoberta principalmente por 

um dentículo com lâmina dorsal semi-triangular, em forma de gota, 2,5 vezes mais 

larga e duas vezes mais longa que os dentículos em forma de folha descritas na região 

branquial e caudal no estágio de 500 a 650 mm TL; duas vezes mais larga e 1,5 vezes 

mais longa que as lâminas arredondadas e posteriormente tridentadas descritas na 

região caudal no estágio de 500 a 650 mm TL; superfície dorsal dessa lâmina maior 

em forma de gota completamente lisa, sem quaisquer cristas longitudinais, apenas  

com uma larga concavidade circular no terço anterior da lâmina; margem anterior da 

lâmina convexa, confluente com as margens laterais similarmente convexas, com as 

extremidades distais das margens laterais unidas posteriormente, formando a 

extremidade distal da lâmina, sem formação de margem posterior nem tridentação.    

 

Sub- adultos e adultos (machos e fêmeas a partir de 800 mm TL). (Fig. 16). Superfície 

da região da cabeça apenas com lâminas dorsais arredondadas, em forma de gota; das 

formas de lâminas descritas no estágio de 660 a 730 mm TL, presente apenas com 

aquelas lâminas maiores com cinco cristas longitudinais, porém, em baixa proporção 

(menos de um quarto); superfície recoberta principalmente com uma forma adicional 

de lâmina, 1,5 vezes mais longo e largo que a lâmina arredondada remanescente do 

estágio de 660 a 730 mm TL; forma dessa lâmina maior adicional arredondada, 

similar a uma gota, largura aproximadamente 1,2 – 1,5 vezes o comprimento da 

lâmina, 1,5 vezes mais longa e larga que a lâmina arredondada e morfologicamente 

similar descrita no estágio de 660 a 730 mm TL; margem anterior convexa, 

confluente com as margens laterais similarmente convexas, com orientação obliqua 

em direção medial, com extremidades das margens laterais encontrando-se 
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medialmente, formando a extremidade posterior da lâmina; superfície da lâmina 

dorsal com uma larga cavidade anterior no terço anterior, largura da cavidade um 

terço da largura da lâmina dorsal, com cinco cristas longitudinais; uma crista 

longitudinal central sobre a linha mediana dorsal, relativamente pequena, maioria das 

lâminas com a crista central estendendo-se do terço posterior a extremidade distal da 

lâmina (porém, em um mesmo espécime, crista central pode ser ausente ou estender-

se até a margem anterior da lâmina); dois pares de cristas laterais, par de cristas 

laterais internas originando-se anteriormente à cavidade anterior, margeando a borda 

anterior da cavidade, estendendo-se posteriormente adjacente à margem lateral da 

cavidade anterior, projetando-se longitudinalmente sobre o terço lateral da lâmina, 

encerrando-se no terço posterior da margem lateral; par de cristas laterais externas 

pequenos, projetando-se postero-obliquamente da borda lateral da margem anterior a 

metade posterior da margem lateral da lâmina dorsal. 

 Região branquial recoberta principalmente por dentículos com uma larga 

lâmina em forma de gota (com mais de 2 mm de largura e 2,5 mm de comprimento), 

1,5 vezes mais longa e larga que as lâminas em forma de gota com dois pares de 

cristas laterais e uma crista central descritas no estágio de 660 a 730 mm TL, margem 

anterior convexa, bordas laterais anteriores curvas, contínuas com a margem lateral, 

similarmente convexa, orientada médio-obliquamente, com as extremidades distais 

das margens laterais encontrando-se distalmente, formando uma aguda extremidade 

distal; superfície dorsal da lâmina lisa, sem formação de cristas longitudinais, com 

uma larga concavidade na metade anterior da lâmina, largura da cavidade metade da 

largura da lâmina dorsal; lâminas em forma de gota, com dois pares de cristas laterais 

e uma crista central curta, similar às descritas nos estágios de 660 a 730 mm TL,  

ainda presentes, porém proporção com relação aos dentículos lisos (i.e. sem cristas, 
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descritos acima) reduzindo conforme aumento do tamanho do espécime; em 

espécimes menores (USNM 408586 837 mm TL), proporção de 1:1 lâminas dorsais 

maiores lisas/ lâminas menores com cinco cristas; em espécimes maiores (USNM 

206038, 1115 mm TL) recoberto praticamente apenas por lâminas dorsais lisas, sem 

cristas. Superfície da pele da primeira nadadeira dorsal até a nadadeira caudal 

similarmente recoberto apenas por dentículos com lâminas dorsais em forma de gota, 

com uma larga cavidade circular e lisas, sem qualquer formação de cristas (similares 

àquelas descritas na região branquial desse estágio e reportadas na cauda de juvenis 

com 680 a 730 mm TL). 

 

Coloração. Coloração uniformemente preta a marrom escuro (marrom claro em 

espécimes preservados). 

 

Maturidade e tamanho. Menor espécime macho maduro com 812 mm TL (NSMT-P 

21828); maior espécime macho adulto registrado com 965 mm TL (BMNH 

2013.9.20.2). Maior macho juvenil (clásper não atingindo a extremidade distal da 

pélvica, sem qualquer diferenciação) com 837 mm TL (USNM 408586). Maior 

espécime reportado, fêmea adulta com 1115 mm TL (USNM 206038). 

 

Contagens vertebrais. Número total de vértebras 103 – 113, número de vértebras 

monospondílicas 56 – 63; vértebras diplospondílicas pré-caudais 13 – 23; número de 

vértebras diplospondílicas caudais 27 – 36. Primeiro espinho dorsal posicionado sobre 

as vértebras monospondílicas (23 – 27); posição do segundo espinho dorsal sobre as 

vértebras variável, desde a última vertebra monospondílica (USNM 206064 F; última 
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vértebra monospondílica: 60, alinhada com o segundo espinho dorsal) até a 

diplospondílica pré-caudal 5.  

 

Distribuição geográfica. De acordo com o material examinado, Centroscymnus 

coelolepis apresenta uma distribuição descontínua no Oceano Atlântico, no lado Oeste 

do Oceano Índico e no Oceano Pacífico Oeste (Fig 17). Porém, estudos prévios 

(Compagno et al., 2005; Ebert et al., 2013) reportam a ocorrência dessa espécie 

também no lado leste do Oceano Índico e nos mares da China (com base no holótipo 

de Centroscymnus macrops; White & Last, 2013). Os registros de profundidade foram 

similares aos observados em literatura, entre 100 a mais de 2000 metros de 

profundidade (Compagno et al. 2005). 

 

Observações. Um possível caracter que permite a separação entre Centroscymnus 

coelolepis e C. owstonii é a extensão das nadadeiras dorsais e das cristas dérmicas 

anteriores aos espinhos dorsais, principalmente a primeira nadadeira dorsal; 

entretanto, ambas espécies apresentam variação intraespecífica, resultando na 

sobreposição verificada na Tabela 1. Porém, a comparação individual e os valores das 

médias indicam que a maioria dos espécimes de Centroscymnus coelolepis possuem 

nadadeiras dorsais e cristas dérmicas relativamente menores com relação a 

Centroscymnus owstonii. Dado a variação em alguns espécimes de cada espécie e a 

ocorrência de outros caracteres que não apresentaram sobreposição, optou-se por não 

reporta-lo na diagnose.  

 As variações observadas na forma dos dentes, margens das nadadeiras 

peitorais e pélvicas foram observadas em espécimes de todas as localidades 

analisadas, não estando restrita a nenhuma região geográfica. 



	   49	  

 Um caracter que ainda permite diferenciar Centroscymnus coelolepis e C. 

owstonii é a extensão do ectethmoid process no neurocrânio; em C. coelolepis, o 

processo é relativamente menor, longitudinalmente alinhado com a margem ventral 

do canal jugular, enquanto em Centroscymnus owstonii, o ectethmoid process 

estende-se ventralmente até o alinhamento com a margem ventral da parede orbital 

mediana.   

 A espécie nominal Scymnodon melas Bigelow, Schroeder & Springer, 1953, 

fora alocada no gênero Scymnodon por apresentar dentículos dérmicos fortemente 

tridentados, e diferenciada das demais espécies de Scymnodon por caracteres 

morfométricos. Porém, Bigelow & Schroeder (1954) reportaram embriões de 

Centroscymnus coelolepis com similares dentículos dérmicos tridentados (MCZ 

38296), marcadamente diferentes do espécime materno (MCZ 38295). Além de 

reportarem a ocorrência de variação ontogenética nos dentículos dérmicos de 

Centroscymnus coelolepis, consideraram que Scymnodon melas fosse um sinônimo 

júnior de Centroscymnus coelolepis. O presente estudo avaliou o holótipo de 

Scymnodon melas (MCZ 37452), e as medidas morfológicas deste espécime estão 

totalmente inseridas dentro do intervalo de variação obtido para Centroscymnus 

coelolepis (Tab. 1). Os dentículos dérmicos desse espécime são similares aos 

descritos para os espécimes juvenis de Centroscymnus coelolepis (Figs. 12, 13). 

Portanto, consideramos aqui que Scymnodon melas Bigelow, Schroeder & Springer 

(1953) seja um sinônimo júnior de Centroscymnus coelolepis.   

 

Centroscymnus owstonii Garman, 1906 

Centroscymnus owstonii Garman, 1906: 207-208 (descrição original, localidade-tipo: Sagami 

Bay, Japan); Garman, 1913: 205–206, Pl. 13, figs. 5–8 (descrição taxonômica); Fowler, 

1941: 223–225 (descrição taxonômica); Bigelow and Schroeder, 1948: 494 (chave de 
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espécies); Bigelow and Schroeder, 1957: 84 - 96 (revisão taxonômica); Garrick, 1959a: 

75–89, figs. 1–2 (descrição taxonômica); Foster et al., 1970: 394 - 395 (lista de espécies 

do Oceano Índico Oeste; citado como C. owstoni); Cadenat & Blache, 1981: 97, fig. 73 

(descrição taxonômica); Yano & Tanaka, 1983: 208 - 216, figs. 2–7 (descrição 

taxonômica; citado como C. owstoni); Compagno, 1984: 59–60 (guia de identificação); 

Nakaya & Shirai, 1984: 10, Pl. 11E (lista de espécies; citado como C. owstoni); Yano & 

Tanaka, 1984: 249–256 (estudos ecológicos; citado como C. owstoni); May & Maxwell, 

1986: 117 (guia de identificação; citado como C. owstoni); Taniuchi & Garrick, 1986: 

125, fig. 2 (descrição taxonômica); Yano and Tanaka, 1987: 57 – 67, figs. 1–5 (estudos 

em biologia reprodutiva; citado como C. owstoni); Yano & Tanaka, 1988: 167 – 174 

(estudos ecológicos; citado como C. owstoni); Amaoka et al., 1990: 68 (lista de 

espécies); Compagno, 1999: 474 (listagem de espécies); Compagno 2002; 402–406 (guia 

de identificação); Nakabo, 2002: 148 (chave pictórica de identificação); Compagno et 

al., 2005: 112 – 113, Pl. 10 (guia de identificação); White, 2008: 91, 93, Fig. 3 (guia de 

identificação, citado como C. owstoni); Last and Stevens, 2009: 89–90 (guia de 

identificação); Castro, 2011: 120–121, fig. 31 (guia de identificação); Naylor et al., 

2012a: 31–55 (estudos moleculares); Naylor et al., 2012b: 61–62, fig. 45  (estudos 

moleculares); Ebert, 2013: 89, fig. 125 (chave de identificação); Ebert et al., 2013: 144, 

Pl. 13 (guia de identificação); Straube et al., 2013: 263 (estudos moleculares); White et 

al., 2014: 213–229 (redescrição de Scymnodon ichiharai). 

 

Centroscymnus cryptacanthus Regan, 1906 (descrição original, localidade-tipo: Madeira, 

Portugal): 437; Garman, 1913: 206 (revisão taxonômica); Bigelow and Schroeder, 1948: 

494 (chave de identificação); Garrick, 1955 (redescrição de Centroscymnus waitei); 

Bigelow and Schroeder, 1957: 84 - 96 (revisão taxonômica); Garrick, 1959: 75–89 

(descrição taxonômica); Cadenat & Blachet, 1981: 93–94, figs. 69–70 (descrição 

taxonômica); Compagno, 1984: 57–58 (guia de identificação); Compagno, 1999: 474 

(listagem de espécies)29; Brito et al., 2002: 45, fig. 29 (lista de espécies). 
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Centroscymnus coelolepis: Nunan & Senna, 2007: 171 – 172 (identificação equivocada em 

parte, somente os espécimes MNRJ 30222 e MNRJ 30229). 

 

Holótipo. MCZ S-1037, macho adulto 791 mm TL, Sagami Bay, Japão. 

 

Material adicional examinado.  88 espécimes (anexo 1).  

 

Diagnose. Centroscymnus owstonii diferencia-se de C. coelolepis pela morfologia dos 

dentículos dérmicos. Em todos os estágios de desenvolvimento, Centroscymnus 

owstonii apresenta dentículos dérmicos com aproximadamente a metade do 

comprimento e largura dos dentículos de C. coelolepis. Espécimes neonatos até 

juvenis com aproximadamente 700 mm TL de  Centroscymnus owstonii apresentam 

dentículos dérmicos com lâmina dorsal arredondada mais longas do que largas, da 

extremidade anterior do focinho até os espiráculos (vs. lâmina dorsal mais larga do 

que longa em C. coelolepis); adultos de C. owstonii com lâmina dorsal dos dentículos 

dérmicos arredondada sobre a região branquial, com margem posterior da lâmina 

tridentada, com uma crista central e um ou dois pares de cristas laterais, e cristas 

centrais e interna laterais estendendo-se longitudinalmente até a extremidade distal do 

dente posterior da lâmina  (vs. região branquial recoberta por dentículos dérmicos 

com lâminas dorsais arredondadas, com margem posterior lisa, sem qualquer 

endentação, com duas cristas laterais e uma crista central inconspícua ou ausente em 

C. coelolepis); dentículos dérmicos de adultos Centroscymnus owstonii ao longo do 

tronco e da cauda com lâmina dorsal arredondada e margem posterior da lâmina 

levemente ondulada a lisa (vs. lâmina dorsal arredondada a semi-triangular, com a 

margem posterior lisa em C. coelolepis). 
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 Centroscymnus owstonii adicionalmente diferencia-se de C. coelolepis por 

ambas nadadeiras dorsais com uma prominente crista dérmica confluente a margem 

anterior em que protrai o espinho dorsal, comprimento da origem anterior da crista até 

o espinho dorsal variando de metade a dois terços do comprimento total da nadadeira 

(vs. comprimento da crista reduzido em C. coelolepis, variando de um terço a 

praticamente ausente em alguns espécimes juvenis, nos quais a pele recobre o espinho 

diretamente) e pelo tamanho corpóreo de maturação dos machos, espécimes macho de 

C. owstonii com clásperes totalmente desenvolvidos a partir de 719 mm TL (vs. 

clasperes com desenvolvimento completo a partir de 812 mm TL em C. coelolepis).  

 Centroscymnus owstonii diferencia-se de C. coelolepis pela morfologia do 

esqueleto da segunda nadadeira dorsal, com dorsal basal anterior trapezoidal, 

aproximadamente igual em comprimento e duas vezes a altura da dorsal basal 

posterior, triangular na forma (vs. cartilagem basal dorsal anterior triangular, altura e 

comprimento três vezes maior que a cartilagem basal posterior, a qual varia entre uma 

única cartilagem triangular ou duas cartilagens, uma pequena cartilagem retangular e 

uma pequena cartilagem triangular, mas mantendo a mesma relação de comprimento 

e altura com a dorsal basal anterior em C. coelolepis); C. owstonii com duas 

cartilagens radiais primárias trapezoidais articulando com as dorsais basais, com a 

cartilagem radial primária dorsal articulando com a dorsal basal anterior, e a 

cartilagem radial primária ventral articulando com a dorsal basal posterior (vs. C. 

coelolepis com quatro cartilagens radiais primárias retangulares articulando com as 

dorsais basais, com as três cartilagens mais dorsalmente posicionadas articulando com 

a dorsal basal anterior, e a radial ventral articulando com a dorsal basal posterior)  

  C. owstonii separa-se de C. coelolepis pela morfologia do rostro, relativamente 

mais robusto (largura do rostro 0,10 – 0,12 vezes largura do crânio, 0,7 vezes o 



	   53	  

comprimento do rostro vs. relativamente mais delgado largura do rostro 0,05 – 0,08 

vezes largura do crânio, 0,2 – 0,5 vezes comprimento do rostro em C. coelolepis) e 

por uma fontanela anterior proporcionalmente maior, comprimento da fontanela 

anterior variando entre 0,16 – 0,19 vezes comprimento do crânio em C. owstonii (vs. 

fontanela anterior relativamente menor, largura da fontanela 0,8 – 0,13 vezes 

comprimento do crânio em C. coelolepis), e pela margem anterior da fontanela 

relativamente larga, aproximadamente metade do comprimento da fontanela anterior 

em C. owstonii (vs. margem anterior da fontanela relativamente pequena, 

aproximadamente um quarto do comprimento da fontanela anterior em C. coelolepis).  

 Centroscymnus owstonii diferencia-se de C. coelolepis pela morfologia do 

clásper, cartilagem dorsal marginal em C. owstonii relativamente maior, estendendo-

se da extremidade distal ao terço anterior da cartilagem axial, com uma região laminar 

e alongada [comprimento aprox. 5 vezes a largura da cartilagem dorsal] da 

extremidade distal até o terço anterior da cartilagem axial, projetando-se 

anteriormente com uma fina projeção cartilaginosa até a linha horizontal com a 

extremidade distal da cartilagem beta (vs. cartilagem dorsal marginal estendendo-se 

sobre a metade posterior da cartilagem axial, com uma região posterior laminar, 

alongada [comprimento aprox. 5 vezes a largura] estendendo-se somente sobre o terço 

posterior da cartilagem axial [margeando o limite do eixo do clásper com a glande] e 

projetando-se anteriormente por uma fina e inconspícua projeção cartilaginosa até a 

metade do comprimento da cartilagem axial em C. coelolepis); C. owstonii com 

extremidade distal da cartilagem acessória dorsal marginal estendendo-se até o terço 

posterior da glande, não atingindo a extremidade  distal do clásper (vs. cartilagem 

acessória dorsal marginal estendendo-se até a extremidade distal da glande do clásper 

em C. coelolepis); e cartilagem dorsal terminal alongada e encoberta pela cartilagem 
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acessória dorsal marginal até o terço posterior, projetando-se e alargando dorsalmente 

do terço posterior até a extremidade distal da glande, formando a porção posterior 

parede interna do sulco da glande (vs. cartilagem  dorsal terminal  alongada por toda 

sua extensão, inteiramente encoberta dorsalmente pela cartilagem acessória dorsal 

marginal  em C. coelolepis). 

 

Descrição. Medidas são apresentadas na tabela 3; dados merísticos são apresentados 

na tabela 4. A subsequente descrição é baseada em todos os indivíduos, porém, 

medidas do holótipo são apresentadas individualmente, com os limites da variação 

apresentados entre parênteses ou colchetes. Para descrição, veja figuras 18-31. Para 

visualização dos caracteres esqueléticos citados na Diagnose, veja figuras 118, 147 e 

151. 

 

Morfologia externa. Corpo sub-cilíndrico, robusto, superfície dorsal da extremidade 

anterior do focinho até os espiráculos levemente achatada dorso-ventralmente (altura 

da cabeça 10,5 [5,2 – 14,8]% TL; largura da cabeça 8 [6,8 – 14,7]% TL); tronco e 

abdômen relativamente altos, mais evidente em fêmeas adultas, levemente 

comprimidos lateralmente (altura do tronco 11,9 [6,2 – 18]% TL; largura do tronco 

5,5 [4 – 11,9]% TL; altura do abdômen 12,4 [8,5 – 18,4]% TL; largura do abdômen 

5,6 [3,8 – 9,3]% TL); cauda relativamente baixa, similarmente pouco comprimida 

lateralmente (altura da cauda 5,4 [4,3 – 6,8]% TL; largura da cauda 3,7 [2,5 – 5,3]% 

TL); corpo sem cristas laterais (Figs. 18, 19). 

 Cabeça robusta, estendendo-se posteriormente até quarto anterior do corpo 

(comprimento da cabeça 21,2 [18,1 – 26,1]; largura da cabeça na região da boca 9,2 

[8,1 – 13,8]% TL; Fig. 20). Focinho relativamente curto, mais largo do que longo 
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(distância pré-orbital 5,7 [3,7 – 7,1]% TL; largura na margem anterior das narinas 5,6 

[4,5 – 9]% TL), forma semi-triangular em vista lateral, superfície dorsal do focinho 

predominantemente plana, superfícies lateral e ventral convexas. Ápice anterior do 

focinho relativamente largo, com margem anterior variando entre arredondada, 

trapezoidal a semi-triangular. Olhos relativamente grandes, elipsoidais, comprimento 

aproximadamente 3 vezes a altura do olho (comprimento do olho 5 [4,2 - 8]% TL; 

altura do olho 1,5 [0,8 – 2,9]% TL], margens anterior e posterior da órbita com 

estreita angulação; extremidade anterior da abertura ocular não atingindo 

anteriormente a linha vertical com a margem posterior da narina, margem posterior 

alinhado com a extremidade anterior do sulco pós-oral. Olhos posicionados na 

superfície lateral do terço anterior da cabeça, superfície interorbital 

predominantemente plana na região central, inclinada latero-ventralmente nas 

extremidades laterais sobre os olhos, distância interorbital 7,4 (3,2 – 12)% TL. 

Espiráculos relativamente grandes (comprimento do espiráculo 1 [1 – 2,8]% TL), 

forma semi-lunar a semi-circular, margem anterior fortemente convexa, margem 

posterior retilínea a levemente convexa; posicionados predominantemente 

dorsalmente (pouco visíveis em vista lateral), próximos ao terço posterior do 

comprimento da cabeça (distância pré-espiracular 11,6 [10, - 15,3]% TL); superfície 

interspiracular soerguendo dorso-lateralmente da borda interna do espiráculo até a 

região central da cabeça, com superfície plana. Margem anterior do espiráculo 

recobrindo anteriormente uma aba carnosa que suporta as dobras pseudobranchiais, 

variando entre 7 a 12 dobras em cada espiráculo. Aberturas branquiais verticalmente 

orientadas, relativamente similares em tamanho (primeira abertura em geral pouco 

maior que as demais; altura da primeira fenda branquial 1,8 [1,3 – 2,6]% TL; quinta 

fenda 1,2 [1,2 – 2]% TL), posicionadas lateralmente na porção inferior da superfície 
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lateral, quinta abertura branquial circundando a origem da nadadeira peitoral, 

distância pré-branquial 17,5 (15,2 – 22,4)% TL, distância interbranquial relativamente 

curta 3,6 (2,4 – 5,8)% TL, distância da extremidade posterior do olho à extremidade 

superior da primeira abertura branquial 7,1 [5,7 – 11,7]% TL. 

 Narinas relativamente largas, largura da narina aproximadamente metade do 

comprimento do olho,  1,5 – 2 vezes a distância pré-nasal; posicionadas próximas a 

margem anterior do focinho (distância pré-nasal 1,9 [1,3 – 3,1]% TL) na superfície 

ventral do focinho, obliquamente dispostas, antímeros separados por uma distância de 

4,1 [2,4 – 5]% TL, extremidade posterior da narina em posição anterior à extremidade 

anterior da abertura ocular, distantes do sulco labial superior por 5,6 [3,5 – 6,6% TL]. 

Dois pequenos barbelos dérmicos triangular na narina, um na largura média da 

margem anterior, e outro na largura média da margem posterior; barbelo anterior 

projetando-se posteriormente; barbelo posterior projetando-se anteriormente, 

posicionados de maneira adjacente e formando uma frouxa separação em duas 

aberturas na cavidade nasal, anterior e posterior.  

 Boca levemente arqueada, relativamente larga, ocupando aproximadamente 

três quartos da largura da cabeça (largura da boca 7,4 [6,7 – 10,6]% TL), posicionada 

na superfície ventral do terço anterior do comprimento da cabeça (distância pré-oral 

8,4 [7,2 – 11,5]% TL); lábio superior relativamente com convexidade mais aguda que 

o lábio inferior. Sulcos labiais relativamente curtos, retilíneos a levemente convexos, 

extremidade interna do sulco labial anterior separado de seu antímero por 3,1 – 5,6% 

TL, sulco labial superior aproximadamente 1,5 – 2 vezes o comprimento do sulco 

inferior (comprimento do sulco labial anterior 1,8 [1,6 - 4]% TL; sulco inferior 1,6 

[0,7 – 2,9]% TL), com um largo sulco pós-oral (comprimento do sulco pós-oral 3 [2,1 

– 4,5]% TL) projetando-se posterior e obliquamente até a linha vertical que passa 
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sobre a extremidade lateral do espiráculo. Extremidades distais das cartilagens labiais 

separadas dos sulcos, porém ainda conectados por uma grossa aba de pele.  

 Nadadeiras peitorais com forma retangular a semi-trapezoidal, similar a um 

remo (paddle-like), com moderado tamanho relativo (comprimento da margem 

anterior 11,4 [11,3 – 14,5]% TL), comprimento aproximadamente 1,5 – 2 vezes 

largura da nadadeira peitoral (largura da margem posterior 4,9 [4,6 – 8,7]% TL), base 

relativamente larga (largura da base da nadadeira  6,8 [4,4 – 7,9]% TL), nadadeira 

posicionada posterior às aberturas branquiais, origem da nadadeira peitoral 

circundada pela quinta abertura branquial, margem anterior levemente convexa, 

alongada, ápice externo arredondado (holótipo MCZ S-1037) a angular (MNRJ 

30222); margem posterior retilínea a levemente convexa (NSMT-P 32892 e ZMH 

104894, respectivamente), com a orientação da margem posterior praticamente 

vertical (holótipo) a inclinada postero-dorsalmente do ápice interno para o ápice 

externo (MNRJ 30222); ápice interno arredondado, confluente com a margem interna, 

leve a moderadamente convexa, comprimento similar a largura da base da nadadeira 

(comprimento da margem interna 5,7 [4,3 – 7,8]% TL). Extremidade distal das 

nadadeiras peitorais, quando comprimida junto ao tronco, ultrapassando 

posteriormente a origem da primeira nadadeira dorsal, podendo atingir a base externa 

do espinho dorsal. Nadadeiras peitorais distantes das nadadeiras pélvicas, distância 

entre a inserção da nadadeira peitoral e origem da pélvica variando entre 34,4 (25,8 – 

39,1)% TL (Fig. 21). 

Nadadeiras pélvicas com forma triangular a semi-romboidal, relativamente 

grandes, largas (comprimento da pélvica 13,8 [9,7 – 17,1]% TL; altura da pélvica 5 

[3,6 – 7,1]% TL), distância pré-pélvica 60,9 (53,9 – 64,2)% TL; margem anterior 

retilínea a levemente convexa, ápice externo arredondado, margem posterior 
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similarmente retilínea a levemente convexa; ápice distal da nadadeira afilando 

posteriormente, formando uma extremidade aguda e angular; margem interna reta a 

pouco convexa, relativamente longa (comprimento da margem interna 6,2 [3,2 – 

7,4]% TL). Nadadeira pélvica robusta apenas na ligação com o abdômen, afilada ao 

longo de toda a extensão remanescente (Fig. 22). 

Clásperes de machos adultos relativamente pequenos, apenas a metade 

posterior da glande estendendo-se posteriormente à extremidade distal da pélvica (em 

adultos, margem interna do clásper 7,7 [6,4 – 8,8]% TL; margem externa 3,5 [3 – 

4,1]% TL; largura do clásper 1,1 [0,9 – 1,3]% TL). Sulco do clásper alongado e 

profundo (atingindo metade da altura do clásper), em forma de um raso semi-círculo 

da apópila até pouco anterior à origem da hipópila (Fig. 23). Hipópila fracamente 

demarcada, apenas com um estreitamento no sulco do clásper posicionado medial à 

origem do espinho do clásper (estreitamento formado por suporte de cartilagem). 

Glande do clásper relativamente simples, sem especializações, como abas e fossas 

(como a pseudopera presente em Squatina; Vaz & Carvalho, 2013) afilando-se 

posteriormente, formando uma extremidade distal aguda, com o sulco espermático 

definido pelas paredes externa e interna da glande, moderadamente desenvolvida, 

ocupando uma área maior que um terço do comprimento total do clásper; parede 

interna da glande do clásper estendendo-se da hipópila a extremidade distal do 

clásper, orientada obliquamente da largura mediana da glande à margem interna; 

inconspícua aba dérmica ao longo de toda extensão da parede interna (identificado 

como rhipídio). Rhipídio cobertor no terço anterior da glande, medial ao rhipidio, 

reconhecido por um leve abaulamente e engrossamento dérmico próximo a margem 

interna da parede interna da glande. Parede externa da glande obliquamente orientada, 

adjacente à parede interna, com uma leve curva em sentido medial, superfície externa 
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da parede lateral côncava, articulando e circundando lateralmente (mas não 

encobrindo) o espinho do clásper. Espinho do clásper robusto, cônico (“spur” em 

Yano & Tanaka, 1983), visível em vista dorsal, largura da base do espinho entre um 

terço a metade da largura da glande, originando-se lateralmente à hipópila, 

projetando-se posteriormente adjacente à parede externa da glande até o quarto 

posterior da glande, afilando distalmente em forma de “S”, com a extremidade 

posterior projetada postero-lateralmente.  

Nadadeiras dorsais diferentes na forma, primeira nadadeira dorsal posicionada 

ao longo do terço anterior do corpo, segunda dorsal ao longo do terço posterior 

(distância pré-primeira dorsal 29,2 [24,3 – 37,4]% TL ; pré-segunda dorsal 64,9 [56,5 

– 69,4]% TL). Primeira nadadeira dorsal semi-triangular, com a parte flexível similar 

a forma de um remo (“paddle-like), primeira dorsal relativamente baixa (altura da 

primeira dorsal 2,5 [2,3 – 3,5]% TL) porém alongada, principalmente em adultos 

(comprimento da primeira dorsal 18 [10,6 - 24]% TL), com uma relativa longa base 

(comprimento da base da primeira dorsal 12,3 [5,9 – 16,6]% TL). Margem anterior 

reta a levemente côncava, longa, podendo atingir mais de um quinto do comprimento 

do corpo (comprimento da margem anterior 16,9 [9,2 – 22,1]% TL),  formando uma 

alongada crista dérmica na porção anterior ao espinho da primeira nadadeira dorsal, 

variando entre 0,3 – 0,6 vezes o comprimento da primeira dorsal (comprimento da 

crista 10,1 [2,7 – 14,8] % TL). Ápice dorsal da primeira nadadeira dorsal 

arredondado, margem posterior retilínea, obliquamente orientada em sentido postero-

ventral do ápice à base; extremidade distal angular a semi-arredondada (ZMH 

104894); alguns espécimes portando extremidade distal aguda com uma fina projeção 

posterior (e.g. BMNH 1865.5.20.14); margem interna retilínea, relativamente curta 

(comprimento da margem interna 5,7 [4,3 – 7,1]% TL). Base do espinho exposto da 
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primeira nadadeira dorsal posicionado posteriormente ou alinhado com a extremidade 

distal da nadadeira peitoral, entre o terço anterior e a metade do comprimento total da 

primeira dorsal; parte protraída do espinho dorsal relativamente pequena, afilando 

distalmente, não ultrapassando a altura média primeira dorsal, posicionada inclinado 

postero-dorsalmente da base do espinho a altura média da nadadeira (comprimento do 

espinho 0,3 [0,2 – 1,6]% TL; largura da base do espinho exposto 0,1 [0,2 – 1,6]% TL; 

alguns espécimes com apenas a margem dorsal do espinho visível [e.g. AMNH 

78249; HUMZ 101539]; alguns juvenis com o espinho completamente encoberto pela 

pele [e.g. MCZ 1105; UF 27596]), margem superior do espinho dorsal pouco 

convexa, inferior retilínea; ventral à margem dorsal, uma inconspícua crista 

estendendo-se ao longo de toda a superfície do espinho, incluindo a parte 

internalizada do espinho (Fig. 24).  

Segunda nadadeira dorsal com forma semi-romboidal, comprimento 

relativamente menor que a primeira dorsal (principalmente decorrente da longa 

extensão da crista dérmica na primeira dorsal; comprimento da segunda nadadeira 

dorsal 14,2 [11,3 – 18,9]% TL), mas com relativa maior altura (4,3 [3 – 5,4]% TL);  

comprimento da base aproximadamente quatro quintos da base da primeira dorsal 

(comprimento da base da segunda nadadeira dorsal 9,3 [5,8 – 12,8]% TL). Margem 

anterior relativamente longa, aproximadamente três quartos do comprimento total da 

segunda dorsal (comprimento da margem anterior 11,5 [8 – 15,9]% TL), margem 

anterior inclinada postero-dorsalmente da base da nadadeira para o ápice; anterior ao 

espinho dorsal rasamente côncava (holótipo MCZ S-1037) a levemente convexa 

(ZMH 104894); posterior ao espinho, retilíneo a levemente convexo, curvando 

acentuadamente próximo ao ápice da segunda dorsal; anterior ao espinho dorsal, 

margem anterior em forma de uma crista dérmica, variando entre  0,2 – 0,5 vezes o 
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comprimento total da segunda nadadeira dorsal (comprimento da crista dérmica 4,9 

[1,7 – 9,2]% TL); ápice dorsal arredondado; margem posterior côncava, curvando-se 

mais acentuadamente na metade inferior da margem posterior; margem posterior 

obliquamente posicionada em sentido posterior-ventral, extremidade distal afilada, 

podendo apresentar uma fina e alongada projeção dérmica, alinhada posteriormente 

com a origem ventral, posterior à origem ventral, ou com origem dorsal da nadadeira 

caudal; margem posterior interna retilínea, relativamente pequena (5,1 [4,1 – 6,7]% 

TL).  Base do espinho da segunda dorsal afilada, protraindo dorsalmente pouco 

anterior a alinhada com a inserção da nadadeira pélvica, protraindo externamente 

aproximadamente na metade do comprimento da margem anterior; parte protraída do 

espinho relativamente pequena, afilado distalmente, não atingindo a metade da altura 

da segunda nadadeira dorsal (comprimento do segundo espinho dorsal exposto 0,3 

[0,2 – 1,2]% TL; largura do espinho exposto 0,1 [0,02 – 0,2]% TL); margem dorsal 

do espinho levemente convexa, margem ventral retilínea; espinho inclinado postero-

dorsalmente da base ao ápice (AMNH 78181, ZMH 104894 com espinho dorsal 

completamente encoberto pela pele; Fig. 24 B, D, F, H). 

Cauda relativamente alongada, aproximadamente um quarto do comprimento 

do corpo, com uma evidente concavidade ao longo das linhas mediana dorsal e 

ventraldo pedúnculo caudal; pedúnculo caudal subcilíndrico, relativamente curto, 

baixo, aproximadamente um terço do comprimento caudal,  levemente deprimido 

lateralmente (largura do pedúnculo 2,4 [1,7 – 3,6]% TL; altura do pedúnculo 3,2 [2,9 

– 3,9]% TL), sem quaisquer formação de quilhas (Fig. 25). Nadadeira caudal 

tipicamente heterocerca, aproximadamente dois terços do comprimento da cauda; 

margem dorsal caudal relativamente longa, retilínea a levemente convexa, curvando 

mais acentuadamente próximo à origem e ao ápice distal dorsal (comprimento da 
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margem dorsal caudal 18,8 [17 – 26,2]% TL); margem ventral caudal (preventral) 

relativamente longa, levemente convexa, curvando-se mais acentuadamente próximo 

à origem e ao ápice distal ventral (comprimento da margem preventral caudal 12,2 

[10,4 – 15,6]% TL). Ápices distais dorsal e ventral arredondados; margem posterior 

com definida e angulada forquilha caudal, distância da forquilha à origem ventral da 

nadadeira caudal variando entre 10,9 (10 – 15,9)% TL, definindo a separação entre as 

margens posteriores inferior e superior; margem posterior inferior retilínea a 

ligeiramente convexa, verticalmente orientada, relativamente pequena (comprimento 

da margem posterior inferior 4,1 [2,3 – 8,6]% TL); margem posterior superior 

aproximadamente duas a três vezes o comprimento da margem posterior inferior 

(margem posterior superior 12,8 [11,1 – 17,5]% TL); obliquamente orientada, 

inclinada postero-dorsalmente da forquilha ao entalhe caudal; entalhe cauda evidente, 

retangular, altura do entalhe caudal aproximadamente metade da margem posterior 

superior; comprimento do entalhe aproximadamente metade a dois terços da extensão 

da margem posterior inferior; margem posterior do entalhe verticalmente disposta. 

  

Dentição. A forma dos dentes em Centroscymnus owstonii é extremamente similar à 

de C. coelolepis, inclusive com variações nas mesmas regiões dos dentes, como na 

obliquidade das cúspides centrais dos dentes inferiores. Dentição fortemente 

diferenciada nos arcos superior e inferior (heterodontia dignatica de Compagno, 

1988). Dentes do arco maxilar aproximadamente metade em comprimento e largura 

dos dentes do arco mandibular. No arco superior, dentes posicionadas na região 

central da sínfise 0,6 – 0,9 vezes o comprimento dos dentes entre a 4a – 8a fileira de 

dentes de cada hemi-maxila (contados a partir da sínfise). A partir da 10a – 12a fileira 

do arco superior, gradativa redução do tamanho relativo com os dentes mais 
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posteriores com menos da metade dos dentes antero-laterais (entre a 4a e 8a fileiras). 

Dentes inferiores similares em tamanho ao longo de todo arco mandibular (apenas 

com os na extremidade posterior ligeiramente menores), porém, obliquidade da 

cúspide central dos dentes mediais ligeiramente menor do que dos dentes laterais 

posteriores. Arco superior superior variando entre 25  - 71 fileiras longitudinais de 

dentes; número de fileiras de dentes sobre a sínfise maxilar variável, maioria dos 

espécimes com uma fileira (espécimes podendo apresentar duas [AMNH 78181] ou 

nenhuma fileira de dentes sobre a sínfise [USNM 206060]), com duas a quatro séries 

horizontais de dentes funcionais; grande variação no número de fileiras de dentes 

devido ao estágio de maturação; espécimes menores com um menor número de fileira 

de dentes, com gradativo incremento de fileiras de dentes (principalmente posteriores) 

ao longo do crescimento; arco inferior com 26 – 40 fileiras longitudinais de dentes, 

dentes mediais com a margens mediais adjacentes à sínfise, mas sem um dente 

sinfisial simétrico; mandíbula apenas com uma única série horizontal de dentes 

funcionais; aumento gradativo no número de fileiras de dentes ao longo da maturação, 

com incremento de fileiras de dentes posteriores. Dimorfismo sexual não observado 

(Fig 26). 

 Dentes superiores pontiagudos, similares a forma de agulha; comprimento dos 

dentes superiores mediais aproximadamente três vezes a largura; comprimento da 

coroa aproximadamente duas vezes o comprimento da raiz basal; cúspide central 

estreita, cônica, superfícies labial e lingual convexas, sem cúspides marginais 

acessórias nem qualquer tipo de serração (Fig. 27); linhas de corte cúspide central 

estendendo-se dorsalmente até a base da coroa; linha de corte medial com variação, 

inteiramente retilínea (UF 27957) a côncava distalmente e com um abaulamento 

medial na base da cúspide (AMNH 78181; CSIRO não catalogado); linha de corte 
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lateral retilínea distalmente, com uma projeção na base da cúspide abaulada (AMNH 

78181; CSIRO não catalogado) a angular (MZUSP MC não catalogado); apron, dois 

lobos projetados dorso-lateralmente sobre a face labial da raiz, unindo-se na altura dos 

foramina medial e lateral (na superfície lateral) e se estendendo até o terço superior da 

cúspide, suportando uma crista delgada e afiada; demarcado sulco (“hollow” de 

Capetta, 1987)  entre os lobos medial e lateral do apron, portando a abertura do 

foramen medial labial. Forma da raiz basal com um padrão geral semi-elíptica a um 

semicírculo; altura da raiz variando entre 1 – 1,5 vezes a largura da raiz; concavidade 

da margem anterior extremamente variável, estreita e retilínea em na maioria dos 

espécimes (UF 27597; CSIRO não catalogado; MZUSP MC não catalogado) ou muito 

larga, trapezoidal, largura da concavidade na margem anterior aproximadamente três 

quartos da margem anterior, estreitando-se ventralmente (AMNH 78181); porções 

laterais da margem anterior oblíquas, inclinadas medialmente até a concavidade 

central; bordas laterais da margem anterior arredondada (UF 27597), angular (CSIRO 

não catalogado), com essa última forma podendo ter uma leve projeção anterior 

(MZUSP MC não catalogado); margens laterais da raiz ligeiramente a fortemente 

convexa, obliquamente orientadas ventro-medialmente; margem posterior retilínea, 

horizontalmente orientada, com o foramen axial posicionado centralmente nesta 

margem; superfície da raiz basal predominantemente plana; foramina no terço inferior 

das superfícies laterais dos lobos da raiz, no limite com a base da coroa.        

 Dentes inferiores trapezoidais, fortemente achatados lábio-lingualmente, sem 

dente simétrico sobre a sínfise; coroa pequena, altura da coroa um terço da altura da 

raiz, cúspides centrais inclinadas lateralmente ao longo de todo o arco mandibular, 

obliquidade ligeiramente mais evidente nos dentes posteriores, sem cúspides 

acessórias marginais nem serração (Fig. 26 E–G) . Margem de corte medial inclinada 
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dorso-lateralmente, predominantemente retilínea (UF 27597) a predominantemente 

convexa (alguns espécimes com extremidade distal projetada dorsalmente); inclinação 

da margem de corte medial variável, angulação da linha de corte em torno de 15o 

(CSIRO não catalogado) a praticamente horizontal (UF 27597); margem de corte 

lateral inclinada dorso-lateralmente, comprimento metade da extensão da margem de 

corte medial, convexa; face labial da coroa convexa; base da coroa com um longo e 

largo apron, largura do apron um terço da largura da raiz, estendendo-se ventralmente 

até o terço inferior da raiz basal (próximo ao limite dorsal concavidade da margem 

posterior); base lateral da coroa com um circular calcanhar distal (“distal heel” de 

Capetta, 1987), contínuo com o limite inferior da margem de corte lateral, encobrindo  

extremidade medial do dente posterior subsequente; face lingual coroa 

predominantemente convexa, base da face lingual com um distinto abaulamento por 

toda a largura da coroa, estendendo-se verticalmente da origem do calcanhar distal até 

o limite superior da raiz basal, formando uma distinta úvula.        

 Raízes basais retangulares, altura variando entre uma (UF 27597) a duas vezes 

a largura da raiz basal (CSIRO não catalogado); margens laterais predominantemente 

retilíneas e verticalmente orientadas; margem inferior retilínea com uma delgada 

concavidade na região central da margem (largura da concavidade menor que um 

quarto da largura da raiz basal; nomeado como “basal notch” em Adnet & Capetta, 

2001). Superfície labial da raiz plana, com um par de largos e circulares foramina no 

terço superior da raiz, um posicionado medial e outro lateral à projeção do apron. 

Face lingual da raiz similarmente plana, concavidade da margem posterior formando 

um sulco axial longo e estreito, estendendo-se até o terço superior da face lingual da 

raiz, encerrando na abertura do foramen axial inferior, encoberto dorsalmente pela 

superfície da face labial da raiz basal; margem dorsal  da face lingual soerguida 
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lingualmente, formando uma crista piramidal, suportando a abertura do foramen axial 

superior centralmente e a saída do foramen mesio-lingual próximo à margem medial 

da raiz.    

    

Dentículos dérmicos. Dentículos dérmicos densamente agrupados encobrindo 

inteiramente a superfície a superfície do corpo, com exceção das margens posteriores 

das nadadeiras e na superfície dorsal dos clásperes; dentículos dérmicos com 

variações ao longo do desenvolvimento ontogenético e, em cada estágio de 

desenvolvimento, apresentando diferentes forma e proporções dos dentículos 

dérmicos nas diferentes regiões do corpo dos espécimes; entretanto em todos os 

espécimes a forma da placa basal é tetracuspidada, com uma fina crista partindo de 

cada cúspide da placa basal, projetadas em direção à região central do dentículo, 

formando uma base da coroa como um pedicelo triangular, suportando a lâmina 

dorsal da coroa.  

Neonatos a juvenis com aproximadamente 450 mm TL. (Fig. 28) Região dorsal e 

ventral da cabeça, até a extremidade posterior do olho, lâminas dorsais ovais, 

comprimento aproximadamente 1,5 vezes a largura da lâmina, com três cristas 

longitudinais, uma crista central ao longo da linha mediana dorsal da lâmina, com 

duas cristas laterais, margeando a borda lateral da lâmina, com as cristas laterais 

conectando-se com a extremidade anterior e posterior da crista central. Lâminas 

dorsais dos dentículos dérmicos sobre a região espiracular semi-ovais, comprimento 

da lâmina aproximadamente 1,5 vezes largura da lâmina dorsal, com margem anterior 

arredondada e margem posterior arredondada, trapezoidal ou tridentada, com um 

evidente dente central (comprimento aproximadamente um terço do comprimento da 

lâmina; base do dente central dois terços da largura da lâmina) e pequenos dentes 
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laterais (menores que um quinto do comprimento do dente central), com 3 cristas 

longitudinais, uma central estendendo-se ao longo de toda a superfície da lâmina 

dorsal, sobre a linha mediana dorsal, encerrando-se na região central da margem 

posterior arredondada ou na extremidade distal do dente central; duas cristas laterais 

unidas anteriormente com a extremidade anterior da crista central, margeando a borda 

lateral da lâmina e encerrando-se na margem posterior, no terço posterior do 

comprimento do dentículo (quando borda posterior arredondada ou trapezoidal) ou na 

extremidade distal do dente posterior lateral. Da região da primeira abertura branquial 

(dorsalmente) e posterior ao lábio inferior até a cauda, lâminas dorsais dos dentículos 

dérmicos em forma de folha (“juvenile denticle” em Garrick, 1959a), com uma 

distinta concavidade circular na região anterior central da lâmina; comprimento da 

lâmina 1,3 vezes a largura da lâmina; margem anterior arredondada, margem posterior 

fortemente tridentada, com um longo e pontiagudo dente central (comprimento 

próximo da metade do comprimento da lâmina dorsal; largura da base do dente 

central metade da largura da lâmina), e dois dentes laterais pontiagudos, 

(comprimento do dente lateral aproximadamente metade do comprimento do dente 

central; largura da base do dente lateral metade da base do central); dentículos da 

região caudal com dente central relativamente mais longo, pouco maior que a metade 

do comprimento do dentículo; lâminas com três cristas longitudinais, uma central e 

duas laterais; lâmina central estendendo-se do terço anterior (posterior à borda 

posterior da concavidade anterior) à extremidade distal do dente posterior central; 

margens laterais unidas centralmente, circundando a margem anterior da concavidade 

anterior, margeando a borda lateral da lâmina dorsal, estendendo-se posteriormente 

até a extremidade distal de cada dente lateral.   
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Juvenis entre 450 a 660 mm TL. (Figs. 29–30) Nesse estágio, os dentículos dérmicos 

típicos das formas juvenis de neonatos a 450 mm TL ainda presentes; porém, com a 

ocorrência das sucessivas trocas de dentículos dérmicos, emergem dentículos com 

diferentes formas; proporção dos dentículos com forma típica de neonatos e juvenis 

até 450 mm TL reduzindo à medida que se examinam os espécimes maiores desse 

estágio. Região dorsal e ventral da cabeça com dois tipos de lâminas dorsais, similares 

na forma, porém, diferentes em tamanho, lâminas menores iguais em tamanho 

daquelas do estágio juvenil, sendo metade da largura e dois terços do comprimento 

dos dentículos maiores; dentículos maiores com uma circular concavidade no terço 

anterior da lâmina, comprimento da lâmina dorsal 1,2 vezes a largura; ambas formas 

com três cristas longitudinais, duas cristas laterais, conectadas anteriormente com a 

extremidade anterior da crista central, estendidas posteriormente margeando a borda 

lateral da lâmina, unindo-se posteriormente com a extremidade posterior da crista 

central, ou encerrando-se na margem posterior da lâmina dorsal do dentículo; uma 

crista central sobre a linha mediana dorsal, nos dentículos menores estendendo-se ao 

longo de toda extensão da lâmina; e nos dentículos maiores, crista central originando-

se posteriormente à concavidade anterior, encerrando-se na margem posterior da 

lâmina dorsal; alguns dentículos maiores (em espécimes maiores; TMFE 577 com 659 

mm TL) com um par de cristas laterais adicionais, originando-se na parte anterior da 

margem lateral da lâmina, estendendo-se somente até o terço posterior da lâmina 

dorsal.  

Na região espiracular, dentículos dérmicos descritos  no estágio de neonato a 

450 mm TL ainda presentes em meio a dentículos morfologicamente similares, porém 

1,3 vezes o comprimento e 1,5 vezes a largura dos dentículos dérmicos do estágio 

anterior (neonato a 450 mm TL); similar ao descrito para os dentículos na região 



	   69	  

anterior da cabeça, os dentículos maiores com lâminas dorsais ovais, margem 

posterior da lâmina trapezoidal a ligeiramente tridentada (comprimento do dente 

central um quarto do comprimento da lâmina, largura do dente central dois terços da 

largura da lâmina; dentes laterais pequenos, comprimento menor que um quinto do 

comprimento do dente central), com uma concavidade anterior circular no terço 

anterior da lâmina dorsal da coroa, portando três cristas longitudinais, duas cristas 

laterais unidas anteriormente, margeando a borda anterior da concavidade anterior, 

projetada posteriormente em paralelo com a borda lateral da lâmina dorsal e 

encerrando-se na margem posterior da lâmina ou na extremidade distal dos dentes 

laterais; crista central originando-se posterior à concavidade anterior, estendendo-se 

longitudinalmente sobre a linha mediana da lâmina dorsal, encerrando-se 

centralmente na margem posterior ou na extremidade distal do dente central; 

espécimes maiores (TMFE 577; HUMZ 101723) com alguns dos dentículos maiores 

da região espiracular com um par adicional de cristas laterais, externas às cristas 

laterais descritas acima e estendendo-se somente na metade anterior da lâmina dorsal.  

Região da primeira abertura branquial até a região do primeiro espinho dorsal 

(incluindo superfícies dorsal e ventral) ainda apresentando o dentículo dérmico com 

lâmina tridentada descrito no estágio de neonato a 450 mm TL, numa proporção 

menor que um quinto da totalidade de dentículos; nessa região, dois tipos adicionais 

de dentículos dérmicos são observados: um dentículo dérmico com lâmina dorsal 1,5 

vezes mais larga e aproximadamente 1,3 vezes mais longa que a lâmina dorsal dos 

dentículos do estágio de neonato a 450 mm TL, lâmina dorsal com forma de folha, 

margem anterior arredondada, margem posterior tridentada, dente central moderado, 

comprimento do dente um terço do comprimento da lâmina dorsal, largura na base do 

dente metade da largura da lâmina dorsal, e dois dentes laterais pequenos, 
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comprimento dos dentes laterais um quarto do comprimento do dente central,  largura 

na base de dente menor que um quarto da largura da lâmina dorsal, terço anterior da 

lâmina dorsal com uma circular a elíptica concavidade (“intermediate denticle” em 

Garrick, 1959); lâmina dorsal com três cristas longitudinais, uma central, originando-

se posterior à concavidade anterior, estendendo-se posteriormente sobre a linha 

mediana dorsal, encerrando-se na extremidade posterior do dente central; cristas 

laterais unidas centralmente próximas a borda anterior da lâmina dorsal, margeando a 

borda lateral da lâmina e se encerrando na extremidade distal dos dentes laterais. 

Outro tipo de dentículo dérmico nessa região com comprimento e largura duas vezes 

o comprimento e a largura dos dentículos observados em neonatos e juvenis até 450 

mm TL, com forma similar a uma folha, margem anterior e laterais arredondadas, 

margem posterior tridentada e com uma circular concavidade centralmente disposta 

no terço anterior da lâmina dorsal; dente central moderado, um quarto do 

comprimento da lâmina basal, largura da base do dente metade da largura da lâmina; 

dentes laterais pequenos, comprimento um terço do comprimento do dente central, 

largura metade da largura da base do dente central; lâminas dorsais com cinco cristas 

laterais, uma central originando-se posteriormente à concavidade anterior, 

estendendo-se posteriormente sobre a linha mediana dorsal, encerrada na extremidade 

posterior do dente central; dois pares de cristas laterais, um par interno com as 

extremidades anteriores unidas anteriormente à concavidade central anterior, 

margeando a borda anterior da concavidade anterior e estendendo-se posteriormente, 

encerrando-se na extremidade distal dos dentes laterais; par externo de cristas laterais 

mais curtos que o par interno, projetando-se posteriormente da origem ao terço 

posterior da margem lateral.  
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Região da primeira nadadeira dorsal até a nadadeira caudal apresentando as 

mesmas formas de lâminas dorsais descritas na região branquial até o primeiro 

espinho dorsal, com uma forma adicional de lâmina de denticulo dérmico, lâmina 

circular (“adult denticle” em Garrick, 1959a), largura da lâmina do dentículo três 

vezes a largura dos dentículos descritos em neonatos a espécimes com 450 mm TL, 

comprimento da lâmina duas vezes o comprimento dos dentículos de neonatos a 

espécimes com 450 mm TL, margens anterior e laterais formando um largo círculo, 

com a margem posterior tridentada, com uma evidente e funda concavidade circular 

na metade anterior da lâmina dorsal, diâmetro da concavidade um terço da largura da 

lâmina dorsal; forma variável da tridentação da margem posterior, com comprimento 

do dente central menos de um quinto do comprimento da lâmina dorsal; largura da 

base menor que um terço da largura da lâmina dorsal; dentes laterais relativamente 

pouco menores que o central, largura dos dentes laterais dois terços da largura do 

dente central; ou região da endentação muito pequena, restrita a extremidade posterior 

da lâmina dorsal, largura e comprimento do dente central menor que um sexto da 

largura da lâmina dorsal; nos dentículos posicionados mais anteriormente (em geral, 

aqueles com margem posterior tridentada mais evidente), superfície da lâmina com 

três cristas longitudinais inconspícuas, duas cristas laterais unidas anteriormente, 

circundando a concavidade circular anterior, projetando-se posteriormente até a 

extremidade distal dos dentes posteriores laterais, e uma crista central muito curta, 

restrita somente à extensão do dente central da margem posterior; demais dentículos 

dérmicos com lâminas dorsais circulares, superfície da lâmina lisa, sem cristas. Em 

um mesmo espécime, proporção de dentículos circulares (“adult denticles” de 

Garrick, 1959a) com relação aos demais dentículos tridentados (incluindo as formas 

dos neonatos) aumentando no sentido da primeira dorsal para o fim da cauda, e 
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quanto mais posterior no corpo, tridentação posterior das lâminas circulares menos 

evidente (similar a um serreado). Similarmente, quanto maior o comprimento total do 

espécie, maior proporção de dentículos circulares na região do tronco e cauda. 

  

Adultos (a partir de 719 mm TL). (Fig. 31). Nesse estágio, praticamente toda a 

superfície do corpo dos espécimes sem dentículos com formas similares ao estágios 

juvenis; na região da extremidade anterior do focinho até a região espiracular, maioria 

dos dentículos dérmicos com lâminas circulares, comprimento da lâmina dorsal 

aproximadamente 0,9 vezes a largura da lâmina, com uma larga concavidade circular 

no terço anterior da lâmina (diâmetro da concavidade um quarto da largura da 

lâmina), com sete a oito cristas longitudinais, uma a duas cristas centrais, estendendo-

se da margem posterior da concavidade circular à margem posterior da lâmina; três 

pares de cristas laterais, com o par lateral interno com antímeros unidos na região 

anterior, circundando a concavidade anterior, projetando-se posteriormente até a 

margem posterior da lâmina dorsal; cristas laterais medianas estendendo-se 

longitudinalmente do terço anterior até o terço posterior da lâmina dorsal; par de 

cristas externas curtas, comprimento metade da crista lateral mediana, restrita à região 

central da borda lateral da lâmina dorsal; nessa região anterior da cabeça, apenas o 

dentículo oval e maior presente no estágio juvenil de 450 a 650 mm TL, com cinco 

cristas longitudinais e concavidade circular anterior, ainda presente em pequenas 

quantidades (este dentículo do estágio de 450 – 650 mm TL três quartos em 

comprimento e largura dos dentículos circulares com 7-8 cristas dos adultos). Região 

branquial com circulares lâminas dorsais dos dentículos dérmicos, margens anteriores 

e laterais arredondadas, margem posterior tridentada, com uma funda concavidade 

anterior circular; endentação da margem posterior com dente central curto, 
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comprimento do dente central dois terços da sua largura da base, largura da base do 

dente central um terço da largura da lâmina dorsal; dentes laterais curtos, metade do 

comprimento do dente central, largura do dente lateral aproximadamente metade da 

largura do dente central; superfície dorsal da lâmina com sete a oito cristas 

longitudinais, uma a duas cristas centrais, estendendo-se da margem posterior da 

concavidade circular até a extremidade distal do dente posterior central; três pares de 

cristas laterais, com o par interno unido anteriormente, circundando a borda anterior 

da concavidade circular, estendendo-se posteriormente até as extremidades distais dos 

dentes laterais; cristas laterais medianas estendendo-se entre o terço anterior e o terço 

posterior da lâmina dorsal; par de cristas laterais externas curtos, dois terços da crista 

mediana, estendendo-se ao longo da região central da lâmina dorsa, próximo à borda 

lateral. Em adultos com menor tamanho, região branquial com uma maior proporção 

de lâminas dorsais de dentículos dérmicos tridentados com cinco cristas longitudinais 

e endentação posterior relativamente mais evidente (comprimento do dente anterior 

um quarto do comprimento da lâmina dorsal), iguais aos descritos para a região 

branquial no estágio de 450 – 650 mm TL (e.g. BMNH 1865.5.20.14, macho adulto 

com 774 mm TL; UERJ AC 1460, fêmea adulta 950 mm TL); em espécimes maiores, 

principalmente fêmeas, dentículos com cinco cristas e mais evidente endentação 

posterior praticamente ausentes, recoberto somente por dentículos com endentação 

posterior menos desenvolvida, conforme descrito acima (e.g. BMNH 1973.7.9.9; veja 

também Yano & Tanaka, 1983). 

 Na região do tronco e da cauda (da primeira nadadeira dorsal até a nadadeira 

caudal), dentículos dérmicos com lâminas dorsais circulares, com a margem posterior 

variando entre arredondada a ligeiramente semi-triangular, com uma larga 

concavidade circular na metade anterior da lâmina dorsal (diâmetro da concavidade 
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um terço da largura da lâmina dorsal), superfície dorsal da lâmina lisa, sem qualquer 

formação de cristas longitudinais, com a margem posterior levemente tridentada 

(endentação posterior restrita à extremidade distal da lâmina; menor que um sexto do 

comprimento da lâmina), ou serreada, sem a formação clara de dentes posteriores, 

apenas pequenas ondulações ao longo da margem posterior (“adult denticles” de 

Garrick, 1959); quanto maior o espécime, maior a proporção de dentículos com 

lâminas serreadas (e.g. BMNH 1973.7.9.9) com relação às tridentadas (UERJ AC 

1460); nesses estágio de maturação, ao longo do tronco e da cauda, corpo sem 

qualquer dentículo com lâmina tridentada e cristas, conforme descrito nos estágios 

juvenis. 

Coloração. Uniformemente preta a marrom escuro (marrom avermelhado a marrom 

claro em espécies preservados). 

Maturidade e tamanho. Menor espécime macho maduro com 719 mm TL (MNHN 

2003.1693); maior espécime macho adulto registrado com 811 mm TL (AMNH 

78181). Maior macho não maduro com 730,5 mm TL (TMFE 4222), clásper 

distalmente alinhado com extremidade posterior da pélvica, já com o sulco do clásper 

e o espinho do clásper presentes, porém, mixopterígio não completamente rijo como 

nos demais espécimes. Maior espécime reportado, fêmea adulta com 1091 mm TL 

(HUMZ 72025). 

 

Contagens vertebrais. Número total de vértebras 106 [100 – 108], número de 

vértebras monospondílicas 57 [54 – 60]; vértebras diplospondílicas pré-caudais 19 [12 

– 21]; número de vértebras diplospondílicas caudais 30 [28 – 34]. Primeiro espinho 

dorsal posicionado sobre as vértebras monospondílicas 24 (23 – 27); posição do 

segundo espinho dorsal sobre as vértebras variável, desde a última vertebra 
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monospondílica (ZMH 104894; última vértebra monospondílica: 56, alinhada com o 

segundo espinho dorsal) até a diplospondílica pré-caudal 5 (sobre a quarta vértebra 

diplospondílica pré-caudal no holótipo MCZ S-1037). 

 

Distribuição. Com base nos espécimes examinados, Centroscymnus owstonii 

apresenta distribuição descontínua no Oceano Atlântico Oeste, Atlântico Leste 

Central, no Oceano Pacífico Oeste e no Oeste do Oceano Índico. Estudos prévios 

descrevem a ocorrência dessa espécie ao longo da costa sul da Australia, Oceano 

Índico Leste e na costa Sudeste do Oceano Pacífico (Ebert et al., 2013) O presente 

estudo estudo confirma a ocorrência de Centroscymnus owstonii em latitudes 

superiores ao Golfo do México no Oceano Atlântico Oeste e ao longo da costa Oeste 

do Oceano Índico, em latitutes superiores a Madagascar, corroborando o proposto por 

Foster et al. (1970). Compagno (1984) e Bass et al. (1986) citam que os espécimes 

coletados por Foster et al (1970) haviam sido erroneamente identificados, e que de 

fato corresponderiam à Centroselachus crepidater. Entretanto, o presente estudo pode 

analisar os espécimes coletados por Foster et al. (1970; informação confirmada por 

comunicação pessoal com Nigel Merriet, um dos autores do trabalho), podendo 

inclusive extrair amostras de peles para preparação e análise em microscopia 

eletrônica. Os espécimes eram duas fêmeas adultas, apresentavam nadadeiras dorsais 

com tamanho total maior que 17% TL; dentículos dérmicos na região branquial com 3 

a 5 cristas longitudinais e com a margem posterior tridentada; dentículos do tronco e 

da cauda arredondados, sem quaisquer cristas longitudinais e com largura da lâmina 

dorsal menores que 2 mm (proporcionalmente menores que os dentículos de 

espécimes de similar tamanho em C. coelolepis), podendo confirmar que os 

espécimes correspondem à Centroscymnus owstonii. Ainda, esses espécimes 
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apresentam a distância entre os sulcos labiais variando entre 4–5% TL, maior que os 

valores característicos de Centroselachus crepidater (0,4–1,3% TL).   

 

Observações. As variações reportadas na forma dos dentes, nadadeiras peitorais e 

pélvicas foram observadas em espécimes de todas as localidades examinadas, não 

estando restritas a nenhuma região geográfica.  

Centroscymnus owstonii pode ser tentativamente reconhecido de 

Centroscymnus coelolepis por apresentar as nadadeiras dorsais relativamente mais 

longas, com alongadas cristas dérmicas (ver observações de C. coelolepis e 

discussão). Porém, dada a variação intraespecífica em ambos taxa, essa separação não 

há uma separação discreta entre esses dois táxons. Porém, em C. owstonii 

observaram-se os maiores valores máximos, com a primeira nadadeira dorsal podendo 

atingir 24% TL.  

Centroscymnus owstonii apresentou um ectethmoid process relativamente 

mais alongado que nos demais Somniosidae, estendendo-se ventralmente até o 

alinhamento com a margem ventral da parede orbital mediana, enquanto nos demais 

representantes da família, o ectethmoid process é ventralmente alinhado com a 

margem ventral do canal jugular. 

Há variação na grafia do nome dessa espécie, havendo referências utilizando 

Centroscymnus owstonii (Garman, 1913; Garrick, 1959; Ebert et al., 2013) e como 

Centroscymnus owstoni (Bigelow & Schroeder, 1948; Compagno, 1984; Yano & 

Tanaka, 1983; Compagno et al., 2005). A grafia original descrita em Garman (1906) é 

Centroscymnus owstonii. O nome Owston (a quem a espécie fora dedicada), quando 

latinizado, possibilita a formação de ambos epítetos, owstonii ou owstoni, o que pode 

ter causado a variação na grafia ao longo dos estudos anteriores. O Código de 



	   77	  

Nomenclatura Zoológica recomenda a utilização da grafia original, portanto, com 

base nos artigos 32 e 33 do Código de Nomenclatura Zoológica, essa variação na 

grafia (C. owstoni) é considerada uma citação subsequente incorreta. 

 

Gênero Centroselachus Garman, 1913 

Centroselachus Garman, 1913 (descrição original): 207. Espécie-tipo Centrophorus 

crepidater Barboza du Bocage & Britto-Capello, 1864, por designação original, 

monotípico. 

 

Diagnose. O gênero Centroselachus pode ser separado de todos os outros gêneros 

pela morfologia dos dentículos dérmicos, ao longo do tronco e na cauda, no estágio 

adulto, com pedicelos suportando lâminas dorsais arredondadas, margem posterior da 

lâmina tridentada, com três a cinco cristas longitudinais (uma central e um a dois 

pares de cristas longitudinais), com uma larga concavidade circular no terço anterior 

da lamina dorsal (largura aproximadamente um terço da lâmina dorsal), com a crista 

central se estendendo da margem posterior da concavidade até o dente posterior 

central, e as cristas laterais internas circundando a margem anterior da concavidade 

anterior e projetando-se posteriormente até os dentes laterais da margem posterior 

(comparação com os dentículos dérmicos dos demais representantes da família, veja 

“Diagnose” do gênero Centroscymnus). Centroselachus pode ser adicionalmente 

diferenciado de todos os demais representantes da família Somniosidae por apresentar 

menor distância entre os ápices internos dos sulcos labiais anteriores (0,4 – 1,3% TL; 

vs. 3,1 – 5,8% TL em Centroscymnus; 4,8 – 8,4% TL em Scymnodon; 3,9 – 5,5% TL 

em Zameus; 8,1% TL em Scymnodalatias; 4,2 – 6,1% TL em Somniosus); por um 

focinho relativamente mais alongado, distância pré-oral 9,7 – 15,4% TL, média 

12,7% TL (vs. 6 – 11,5% TL  em Centroscymnus [média 9,3% TL em C. owstonii e 
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8% TL em C. coelolepis]; 5,9 – 9,3% TL em Scymnodon [média 7,9% TL em S. 

ringens, 7,1% TL em S. macracanthus, 7,7% TL em S. ichiharai]; 7,4 – 10,7% TL, 

média 8,7% TL em Zameus;  8% TL em Scymnodalatias; 5,5 – 11,7 % TL em 

Somniosus); por dentes do arco superior com raízes arredondadas e largura da raiz 

aproximadamente igual ao comprimento da cúspide (vs. raízes dos dentes superiores 

angulares, aproximadamente retangulares a próximo de uma forma trapezoidal, com 

largura da raiz variando entre um terço em Somniosus a metade do comprimento da 

cúspide em Centroscymnus, Scymnodon, Scymnodalatias e Zameus); e por apresentar 

um prolongamento do eixo anterior do neurocrânio, com a região anterior às aberturas 

do canal pré-orbital correspondendo a metade do comprimento total do neurocrânio 

(vs. região anterior às aberturas do canal pré-orbital correspondente a um terço do 

comprimento total do neurocrânio em Centroscymnus, Scymnodon, Scymnodalatias, 

Zameus  e Somniosus).  

 Centroselachus pode ser adicionalmente diferenciado de Centroscymnus, 

Zameus, Scymnodalatias e Somniosus pelo maior comprimento relativo do sulco 

labial anterior, 4,2 – 6,2% TL (vs. 1,6 – 4,5% TL em Centroscymnus; 2,4 – 3,9% TL 

em Zameus; 1,9% TL em Scymnodalatias; 0,6 – 3,1% TL em Somniosus). 

Centroselachus distingue-se de Centroscymnus, Scymnodon e Somniosus por 

apresentar uma fontanela anterior encerrada anteriormente, superfície da abertura 

cerebral não contínua com a superfície dorsal do rostro (vs. superfície da abertura 

cerebral contínua com a superfície dorsal do rostro, fontanela anterior delimitada 

apenas posteriormente e aberta anteriormente em Centroscymnus, Scymnodon e 

Somniosus); adicionalmente, Centroselachus diferencia-se de Centroscymnus e 

Scymnodon por apresentar um rostro delgado, superfície rostral reta a levemente 

convexa, comprimento aproximadamente 3-4 vezes a largura rostral (vs. rostro, 
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retangular, comprimento aproximadamente 1 – 1,5 vezes a largura do rostro e 

superfície dorsal levemente côncava em Centroscymnus e Scymnodon). 

 Centroselachus pode ser reconhecido dos gêneros Centroscymnus, Scymnodon 

e Somniosus pela morfologia do clásper, com um espinho da glande relativamente 

mais delgado, dorsalmente encoberto pela parede externa da glande, com base do 

espinho da glande aproximadamente um terço da largura da glande (vs. espinho da 

glande robusto, dorsalmente exposto, parede externa da glande posicionada 

lateralmente ao espinho, largura do espinho aproximadamente metade da largura da 

glande em Centroscymnus, Scymnodon e Somniosus); e pela forma da cartilagem 

ventral terminal no esqueleto do clásper, projetando-se dorsalmente em paralelo ao 

espinho da glande, com a porção dorsal da cartilagem ventral terminal projetando-se 

lateralmente e encobrindo dorsalmente o espinho da glande (vs. cartilagem ventral 

terminal projetando-se dorsalmente em paralelo ao espinho da glande, não 

ultrapassando a margem dorsal do espinho da glande em Centroscymnus, Scymnodon 

e Somniosus). 

Centroselachus distingue-se de Zameus e Scymnodalatias por apresentar 

variação ontogenética na morfologia dos dentículos dérmicos (vs. dentículos dérmicos 

com morfologia semelhante ao longo de todos os estágios de desenvolvimento em 

Zameus e Scymnodalatias).    

 Centroselachus pode ser distinguido de Somniosus e Scymnodalatias por 

apresentar espinho das nadadeiras dorsais projetando-se externamente na base da 

margem anterior da nadadeira (vs. nadadeira dorsal sem espinho protraindo 

externamente, margem anterior completamente lisa em Somniosus e Scymnodalatias). 

Centroselachus pode ser adicionalmente separado de Somniosus por presentar 

uma órbita elipsoidal, com as margens anterior e posterior afiladas (vs. órbita 
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arredondada a ovalada em Somniosus) e pela forma e tamanho relativo dos 

espiráculos, relativamente maiores, comprimento do espiráculo variando entre 1,3 – 

2,6% em Centroselachus (vs. espiráculos relativamente menores, comprimento do 

espiráculo 0,2 – 0,7% TL em Somniosus), e forma do espiráculo semi-lunar, com 

ambas margens anterior e posterior convexas (vs.espiráculo em forma de gota em 

Somniosus). 

Centroselachus pode ser adicionalmente diferenciado de Centroscymnus, por 

apresentar altura da raiz dos dentes inferiores aproximadamente igual à altura da 

cúspide central (vs. altura da raiz aproximadamente duas vezes a altura da cúspide 

central em Centroscymnus); por espinhos dorsais relativamente robustos, largura 

equivalente a duas vértebras diplospondílicas (vs. espinhos dorsais relativamente mais 

afilados, com largura equivalente a uma vértebra diplospondílica em Centroscymnus); 

por um par de fenestras para a carótida interna no terço anterior da placa basal, 

posicionados lateralmente à linha média (vs. única fenestra no terço anterior da placa 

basal, ao longo da linha média, para passagem da carótida interna em 

Centroscymnus). 

Centroselachus pode ser diferenciado de Zameus pela morfologia da região 

pós-orbital do crânio, apresentando uma comissura lateral completa, confluente com a 

superfície ventral do processo pós-orbital , projetando-se ventralmente até a superfície 

ventral do crânio, formando a parede lateral do canal jugular (vs. comissura lateral 

incompleta, confluente com a superfície ventral do processo pós-orbital e projetando-

se ventralmente somente até a borda superior do forame do nervo V [trigêmeo] em 

Zameus). 

Centroselachus pode ser adicionalmente diferenciado do gênero Scymnodon 

por apresentar as margens da base do rostro lisa, sem qualquer processo ou projeção 
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dorsalmente orientada (vs. extremidade posterior das margens do rostro com um 

processo dorsalmente orientado, lateralmente alinhado com a metade do comprimento 

da fontanela anterior em Scymnodon). 

Centroselachus pode ser adicionalmente distinguido de Scymnodalatias pelo 

relativo menor comprimento da cúspide central dos dentes superiores, comprimento 

das cúspides dos dentes da região antero-lateral aproximadamente igual a largura da 

raiz (vs. cúspides relativamente maiores, aproximadamente três vezes a largura da raiz 

em Scymnodalatias); e por uma maior número de centros vertebrais, variando entre 

103 – 111 (vs. 81 vértebras em Scymnodalatias).  

	  

Espécie. Centroselachus crepidater (Barboza du Bocage & Britto-Capello, 1864). 

 

Centroselachus crepidater (Barboza du Bocage & Britto-Capello, 1864) 

Centrophorus crepidater Barboza du Bocage & Britto-Capello, 1864: 262-263, figura 3 

(descrição original, localidade-tipo: Portugal). 

 

Centroscymnus crepidater: Bigelow & Schroeder, 1957: 84–96, fig. 12 (descrição 

taxonômica); Garrick, 1959a, 75–89, figs. 3–4 (descrição taxonômica); Cadenat & 

Blachet, 1981: 97–100, fig. 76 (descrição taxonômica); Compagno, 1984: 56–57 (guia de 

identificação); Bass et al., 1986: 52, fig. 5.6 (descrição taxonômica); May & Maxwell, 

1986: 116 (guia de identificação); Taniuchi & Garrick, 1986: 125, fig. 2 (descrição 

taxonômica); Compagno et al., 1989: 32 (guia de identificação); Amaoka et al., 1990: 67 

(lista de espécies); Compagno, 1999: 474 (lista de espécies); Brito et al., 2002: 45, fig. 

28 (lista de espécies); White, 2008: 91–92 (guia de identificação); Swainston, 2010: 99 

(guia de identificação). 
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Centroselachus crepidater: Garman, 1913: 206–207 (descrição taxonômica); Compagno et al. 

2005: 113, Pl. 10 (guia de identificação); Last & Stevens, 2009: 90–91 (descrição 

taxonômica); Naylor et al., 2012a: 31–56 (estudos moleculares); Naylor et al., 2012b: 

62, fig. 45 (estudos moleculares); Ebert, 2013: 129–130 (guia de identificação); Ebert et 

al., 2013: 152, pl. 13 (guia de identificação); White et al., 2013: 213–229 (redescrição de 

Scymnodon ichiharai).    

 

Centrophorus rossi Alcock, 1898: 143 (Descrição original; localidade-tipo: Laccadive Sea, 

India). 

 

Centroscymnus rossi: Bigelow & Schroeder, 1957: 84–96 (revisão taxonômica); Garrick, 

1959: 75–89 (descrição taxonômica; considerou sinônimo júnior de C. crepidater).     

 

Centrophorus jonssonii Saemundsson, 1922: 192–196, figs. 1–2 (descrição original; 

localidade-tipo: Islândia); Bigelow & Schroeder, 1957: 84–96 (revisão taxonômica; 

considerou sinônimo júnior de C. crepidater).  

 

Centroscymnus furvescens De Buen, 1959: 20, fig. 7 (descrição original; localidade-tipo: off 

Valparaiso, Chile); Cadenat & Blache, 1981: 93, 97–98, Figs. 73d (descrição 

taxonômica); Compagno, 1984: 56–57 (guia de identificação; considerou como sinônimo 

júnior de C. crepidater). 

 

Holótipo. MB T112(49), tamanho e gênero desconhecidos, litoral de Portugal 

(holótipo perdido em incêndio no Museu Bocage, Lisboa, Portugal).   

 

Material adicional examinado. 93 espécimes (ver anexo 1) 
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Descrição. Medidas morfológicas demonstradas na tabela 5; dados merísticos na 

tabela 6. Descrição baseada em todos os espécimes; para a descrição, veja as figuras 

33-45. Para descrição dos caracteres esqueléticos citados na diagnose, veja figuras 

119, 149 e 152. 

 

Morfologia externa. Corpo subcilíndrico, moderadamente robusto, superfície dorsal 

da extremidade anterior do focinho até os espiráculos predominantemente achatada 

dorso-ventralmente (altura da cabeça 5,9 – 11,5% TL; largura da cabeça 7,4 – 13,4% 

TL); tronco e abdômen relativamente altos, mais evidente em fêmeas adultas, 

comprimidos lateralmente (altura do tronco 6,6 – 15,1% TL; largura do tronco 4,5 – 

9,7% TL; altura do abdômen 6,6 – 15,9% TL; 4,1 – 10,1% TL); cauda 

aproximadamente metade a dois terços da altura do abdômen, comprimida 

lateralmente (altura da cauda 3,6 – 6,3% TL; largura da cauda 2,5 – 4,5% TL); corpo 

sem quaisquer cristas laterais (Figs. 33–34). 

 Cabeça relativamente delgada, alongada, estendendo-se posteriormente até o 

quarto anterior do corpo (comprimento da cabeça 22,1 – 28,5% TL; largura da cabeça 

na região da boca 8,4 – 13,5% TL). Focinho relativamente alongado (distância pré-

orbital 5,9 – 10,9% TL; largura da cabeça na margem anterior das narinas 4,4 – 13,1% 

TL), triangular em vista lateral, superfície dorsal do focinho predominantemente 

plana, superfícies lateral e ventral convexas (Fig. 35). Ápice do focinho relativamente 

delgado, com a margem anterior variando entre semi-circular a semi-triangular. Olhos 

relativamente grandes, elipsoidais, comprimento do olho aproximadamente duas a três 

vezes a altura do olho (comprimento do olho 4,7 – 7,5% TL; altura do olho 0,8 – 

2,8% TL), olhos posicionados aproximadamente sobre o comprimento médio da 

superfície lateral da cabeça; margens anterior e posterior da órbita estreitas e  
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angulares; margem anterior ligeiramente anterior aos sulcos labiais anteriores; 

margem posterior alinhada com a extremidade lateral da boca, sob as extremidades 

distais das cartilagens labiais; superfície interorbital alongada, plana ao longo de toda 

extensão, distância interorbital variando entre 6,2 – 10,1% TL. Espiráculos 

moderadamente bem desenvolvidos, semi-circulares (comprimento do espiráculo 1,3 

– 2,6% TL); margem anterior fortemente convexa (formando um semi-círculo), 

margem posterior retilínea; espiráculos posicionados dorso-lateralmente 

(predominantemente dorsal), aproximadamente no terço posterior da cabeça (distância 

pré-espiracular 12,8 – 19,1% TL); superfície interespiracular levemente inclinada da 

extremidade medial do espiráculo ao terço lateral da largura da cabeça, superfície 

interspiracular sobre a região central da cabeça plana; margem anterior do espiráculo 

encobrindo parcialmente uma aba carnosa; aba suportando as dobras 

pseudobranchiais, verticalmente orientadas, em número de 8 – 14 dobras 

pseudobranchiais. Aberturas branquiais verticalmente orientadas, relativamente 

similares em tamanho (em geral, primeira abertura branquial pouco maior que as 

demais; altura da primeira abertura branquial 1,1 – 2,2% TL, quinta abertura 1,1 – 

1,9% TL), posicionadas na superfície lateral da cabeça, na porção inferior, com a 

quinta abertura branquial circundando a origem da nadadeira peitoral, distância pré-

branquial variando entre 19,2 – 25,4% TL; distância interbranquial relativamente 

curta (2,4 – 4,8% TL); distância da extremidade posterior do olho à extremidade 

superior da primeira abertura branquial variando entre 6 – 7,8% TL. 

 Narinas relativamente largas, largura similar ao comprimento do espiráculo, 

posicionadas próximas a margem anterior do focinho (distância pré-nasal 2 – 4,2% 

TL), obliquamente dispostas, distância entre margens internas das narinas equivalente 

a metade da largura da cabeça na região das narinas (distância internarial 2,3 – 5 % 
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TL), margem posterior da narina em posição muito anterior à extremidade anterior da 

abertura ocular, aproximadamente 1,5 vezes o comprimento do olho; distante do sulco 

labial anterior entre 5 – 8,4% TL. Largura média da margem anterior e posterior da 

narina com um pequeno barbelo triangular (altura do barbelo não se estendendo mais 

do que a altura da narina); barbelo da margem anterior estendendo-se posteriormente, 

barbelo da margem posterior estendendo-se anteriormente, posicionados de modo 

adjacente, formando uma frouxa separação entre as aberturas nasais anterior e 

posterior. 

 Boca moderadamente arqueada, semi-circular, relativamente larga, largura 

aproximadamente três quartos da largura da cabeça (largura da boca 6,5 – 9,3% TL), 

posicionada na superfície ventral próximo da metade do comprimento da cabeça 

(distância pré-oral 9,7 – 15,4% TL); lábios superior e inferior fortemente convexas. 

Sulcos labiais alongados, retilíneos a levemente convexos, extremidade interna do 

sulco labial superior separado de seu antímero variando entre 0,4 – 1,3% TL, sulco 

labial superior aproximadamente 2 vezes o comprimento do sulco inferior 

(comprimento do sulco labial superior 4,2 – 6,2%; sulco labial inferior 1,9 – 3,5% 

TL), relativamente curto sulco pós-oral, aproximadamente metade do comprimento do 

sulco superior (comprimento do sulco pós-oral 1,1 – 3,1% TL), extremidade distal do 

sulco pós-oral alinhado com a borda lateral do espiráculo. Extremidades distais das 

cartilagens labiais separadas dos sulcos, porém ainda conectados por uma grossa aba 

de pele. 

 Nadadeiras peitorais com forma similar a um semi-trapézio (alguns espécimes 

com forma semelhante a um remo [paddle-like] (Fig. 36; e.g. UF 42480), 

relativamente grandes (comprimento da margem anterior 9,9 – 14,4% TL), 

comprimento da nadadeira peitoral aproximadamente 1,5 – 2 vezes a largura (largura 



	   86	  

da margem posterior 3,9 – 8,2% TL), base moderadamente desenvolvida (4,2 – 6,5% 

TL), nadadeira posicionada posterior às abertura branquiais, origem da nadadeira 

peitoral circundada pela quinta abertura branquial, margem anterior ligeiramente 

convexa, alongada, ápice externo variando entre arredondado (MNHN 1998.1299) e 

angular (MNHN 2003.1600); margem posterior levemente convexa, inclinada 

postero-dorsalmente do ápice interno para o ápice externo, obliquidade variável, 

pouco inclinado (HUMZ 73507) a muito inclinado, angulação próximo de 45o 

(MNHN 2003.1600); ápice interno arredondado, confluente com a margem interna 

levemente convexa, curta (comprimento da margem interna 4 – 8,2% TL). 

Extremidade distal das nadadeiras peitorais, quando comprimida junto ao troco, 

ultrapassando posteriormente a origem da nadadeira dorsal, atingindo o terço 

posterior da crista dérmica anterior da primeira dorsal a base do primeiro espinho 

dorsal. Nadadeiras peitorais distantes das nadadeiras pélvicas, distância entre a 

inserção da nadadeira peitoral  e origem da pélvica variando entre 24 – 37,7% TL. 

 Nadadeiras pélvicas com forma triangular a semi-romboidal (Fig. 37), 

moderadamente desenvolvidas, largas (comprimento da pélvica 8,2 – 13,6% TL; 

altura da pélvica 3,2 – 6,1% TL), distância pré-pélvica 54,2 – 65,9% TL; margem 

anterior ligeiramente convexa (espécimes HUMZ 151264 e NSMT-P 32588 com o 

terço anterior da margem anterior curvando-se medialmente, formando um ligeiro 

soerguimento); ápice externo amplamente arredondado, margem posterior retilínea a 

levemente convexa; ápice distal afilado posteriormente, formando uma extremidade 

angular e aguda; margem interna alongada, predominantemente retilínea 

(comprimento da margem interna 3,4 – 7,8% TL). Nadadeiras pélvicas afiladas ao 

longo de toda a superfície, robusta apenas na região de ligação com o abdômen. 
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 Clásperes de machos adultos relativamente pequenos,  apenas o terço posterior 

da glande estendendo-se posterior à extremidade distal da pélvica (em adultos, 

comprimento da margem interna do clásper 5,9 – 8,1% TL; margem externa 2,2 – 

3,9% TL; largura do clásper 0,8 – 1,3% TL). Sulco do clásper alongado, profundo 

(aproximadamente metade da altura do clásper), em forma de um raso semi-círculo, 

estendendo-se da apópila até a hipópila (Fig. 38). Hipópila fracamente definida, sendo 

um pequeno estreitamento posterior do sulco do clásper (estreitamento decorrente de 

suporte das cartilagens marginais do clásper). Glande do clásper relativamente 

simples, sem especializações (e.g abas e fossas), afilando posteriormente, formando 

uma extremidade distal aguda, com um sulco espermático definido pelas paredes 

externa e interna da glande; glande moderadamente desenvolvida, ocupando uma área 

maior que um terço da extensão total do clásper; parede interna da glande do clásper 

estendendo-se da hipópila à extremidade distal do clásper, obliquamente orientada da 

largura mediana da glande à margem interna; rhipidio pouco evidente, um pequeno 

engrossamento dérmico afilado, estendendo-se ao longo de toda a extensão da borda 

dorsal da parede interna da glande. Rhipidio cobertor inconspícuo, apenas um leve 

engrossamento dérmico formando um ligeiro abaulado, posicionado no terço anterior 

da glande, medialmente à hipópila, próximo à margem interna da parede interna da 

glande (visível em NSMT-P 43463, Fig. 38D). Parede externa da glande 

obliquamente orientada, em paralelo com a parede interna, levemente curvada 

medialmente, expandindo-se dorso-lateralmente, encobrindo dorsalmente o espinho 

do clásper (“clasper spur” de Yano & Tanaka, 1983); superfície externa da parede 

externa da glande côncava, formando uma superfície para articulação com o espinho 

do clásper. Espinho do clásper relativamente delgado, cônico, afilando distalmente, 

largura da base do espinho menos de um terço da largura da glande, originando-se 
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lateral à hipópila, projetando-se adjacente à parede externa da glande até o quarto 

posterior da glande; forma do espinho variável, com a extremidade distal curvada 

medialmente (BMNH 1981.3.16.22-23) ou projetando-se postero-lateralmente (ZMH 

102400).  

 Nadadeiras dorsais diferentes na forma, primeira nadadeira dorsal posicionada 

aproximadamente no terço anterior do corpo do tubarão, segunda dorsal 

aproximadamente no terço posterior do corpo (distância pré-primeira dorsal 23,5 – 

34,9 % TL; distância pré-segunda dorsal 54,6 – 65,1% TL; Fig. 39). Primeira 

nadadeira dorsal semi-romboidal, parte posterior flexível com forma de remo 

(“paddle-like”), relativamente alongada, podendo atingir próximo de um quarto do 

comprimento total do corpo (comprimento da primeira dorsal 14,2 – 23,9% TL), 

relativamente alta (altura da primeira dorsal 3 – 4,7% TL); base relativamente longa 

(comprimento da base da primeira dorsal 8,1 – 16,9% TL). Margem anterior variando 

de levemente convexa a ligeiramente côncava, alongada, curvando mais 

acentuadamente próximo ao ápice dorsal, aproximadamente três quartos do 

comprimento total da primeira dorsal (comprimento da margem anterior 10,3 – 22,4% 

TL); crista dérmica formando a porção anterior ao espinho dorsal da margem anterior, 

bem desenvolvida, comprimento da crista variando entre 0,3 – 0,6 vezes comprimento 

da primeira dorsal (crista 4,5 – 13,9% TL). Ápice dorsal da primeira nadadeira dorsal 

arredondado, margem posterior retilínea a ligeiramente convexa, inclinada postero-

ventralmente do ápice à base; extremidade distal angular, com alguns espécimes com 

a extremidade distal afilada, formando uma delgada projeção posterior; margem 

interna retilínea, relativamente curta (comprimento da margem interna da primeira 

dorsal 5,3 – 8 % TL). Base do espinho exposto da primeira nadadeira dorsal afilada, 

predominantemente alinhado com a extremidade distal da nadadeira peitoral (UF 
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42480 com espinho dorsal posicionada pouco posteriormente à extremidade distal da 

nadadeira peitoral), aproximadamente no terço anterior da primeira dorsal; parte 

exposta dos espinho relativamente pequena, afilado distalmente, atingindo o terço 

superior da altura da primeira nadadeira dorsal (comprimento do espinho 0,5 – 2,2% 

TL; largura do espinho 0,1 – 0,3% TL); margem dorsal do espinho ligeiramente 

convexa; margem ventral do espinho retilínea a ligeiramente côncava (MNHN 

2003.1745; UF 44736, respectivamente); ventral à margem dorsal, uma inconspícua 

crista se estendendo ao longo de todo o espinho exposto (incluindo a parte 

internalizada).  

 Segunda nadadeira dorsal com forma semi-romboidal, com a inclinação das 

margens anterior e posteriores em maior grau que as margens da primeira dorsal 

(Figs. 39 B, D, F, H); relativamente menor que a primeira dorsal (comprimento da 

segunda dorsal 11,5 – 20,2% TL), altura aproximadamente igual a ligeiramente maior 

que a primeira dorsal (altura da segunda dorsal 3,2 – 5,4% TL), comprimento da base 

ligeiramente menor que a base da primeira dorsal (comprimento da base da segunda 

dorsal 7,9 – 15,4% TL). Margem anterior relativamente longa, maior que três quartos 

do comprimento total da segunda nadadeira dorsal (comprimento da margem anterior 

10 – 17,5% TL), margem anterior obliquamente disposta postero-dorsalmente da base 

ao ápice dorsal; rasamente côncavo anterior ao segundo espinho dorsal; 

ligereiramente convexo posterior ao espinho, curvando-se mais acentuadamente 

próximo ao ápice dorsal; crista dérmica robusta formando a porção anterior ao 

espinho dorsal da margem anterior da segunda nadadeira dorsal, crista dérmica 0,3 – 

0,5 vezes o comprimento da nadadeira (comprimento da crista dérmica da segunda 

nadadeira dorsal 3,7 – 10% TL); ápice dorsal arredondado; margem posterior 

côncava, mais acentuadamente curvado na metade inferior da margem posterior; 
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margem posterior oblíqua, disposta postero-ventralmente do ápice dorsal à base da 

nadadeira; com uma extremidade distal aguda, afilando-se posteriormente formando 

uma fina e alongada projeção dérmica; extremidade distal da segunda nadadeira 

dorsal alinhada posteriormente com a origem ventral, posterior à origem ventral, ou 

com origem dorsal da nadadeira caudal; margem posterior interna retilínea, variando 

entre 4 – 6,8% TL. Base do espinho da segunda dorsal afilada, protraindo 

externamente no terço anterior da segunda nadadeira dorsal, pouco anterior a alinhado 

com a inserção das nadadeiras pélvicas; parte protraída do espinho relativamente 

pequena (porém, espinho mais desenvolvido que em Centroscymnus), afilado 

distalmente, estendendo-se dorsalmente até o terço superior da altura da segunda 

nadadeira dorsal (comprimento do segundo espinho dorsal exposto 0,3 – 2,1% TL; 

largura do segundo espinho dorsal 0,1 – 0,4% TL); margem dorsal do espinho 

levemente convexa, margem ventral retilínea a levemente côncava, inclinado postero-

dorsalmente da base ao ápice da nadadeira. 

 Cauda relativamente alongada, entre um terço a um quarto do comprimento 

total; evidente concavidade ao longo das linhas medianas dorsal e ventral do 

pedúnculo caudal; pedúnculo subcilíndrico, ligeiramente comprimido lateralmente 

(altura do pedúnculo 2,8 – 4% TL; largura do pedúnculo 1,7 – 3,1% TL), sem 

quaisquer formação de quilhas laterais (Fig. 40). Nadadeira caudal tipicamente 

heterocerca, aproximadamente dois terços do comprimento da cauda; margem dorsal 

caudal relativamente longa, ligeiramente convexa, curvando mais acentuadamente 

próximo ao ápice distal dorsal (comprimento da margem dorsal caudal 17,8 – 25,7% 

TL); margem ventral caudal (preventral) longa, aproximadamente dois terços da 

margem dorsal caudal, retilínea a levemente convexa, curvando-se mais 

acentuadamente próximo à origem ventral e ao ápice distal caudal (comprimento da 
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margem preventral caudal 10,8 – 16,9% TL). Ápices distais dorsal e ventral 

ligeiramente angulados; margem posterior com definida e angulada forquilha caudal, 

distância da forquilha à origem ventral da nadadeira caudal variando entre 10,8 – 

15,9% TL, definindo a separação entre as margens posteriores inferior e superior; 

margem posterior inferior retilínea a ligeiramente convexa, verticalmente orientada, 

relativamente pequena (comprimento da margem posterior inferior caudal 2,5 – 7,4% 

TL); margem posterior superior aproximadamente duas a três vezes o comprimento da 

margem posterior inferior (margem posterior superior 10,7 – 17,1% TL); margem 

posterior superior obliquamente orientada, inclinada postero-dorsalmente da forquilha 

ao entalhe caudal; entalhe caudal evidente, retangular, altura equivalente a um terço 

da margem posterior superior; comprimento do entalhe variando entre um terço a 

metade da margem posterior inferior; margem posterior do entalhe verticalmente 

posicionada.   

 

Dentição. Dentição fortemente diferenciada nos arcos superior e inferior 

(heterodontia dignática de Compagno, 1988). Dentes do arco maxilar 

aproximadamente dois terços em comprimento e largura dos dentes do arco 

mandibular. No arco superior, dentes posicionados na região da sínfise 0,6 – 0,9 vezes 

o comprimento dos dentes antero-laterais (4o – 8o fileiras de dentes de cada hemi-

maxila, contados a partir da sínfise). A partir da 12a fileira longitudinal do arco 

superior, redução do tamanho relativo dos dentes, com os dentes mais posteriormente 

posicionados com menos da metade do comprimento dos dentes antero-laterais. 

Dentes inferiores similares em tamanho ao longo de todo arco mandibular; 

obliquidade das cúspides centrais com um ligeiro aumento gradativo em direção aos 

dentes posteriores. Arco superior variando entre 27 – 62 fileiras longitudinais de 
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dentes; número de fileiras longitudinais sobre a sínfise maxilar, maioria dos 

espécimes com uma fileira sinfisial (sem fileira sobre a sínfise em alguns espécimes; 

e.g. MNHN 2003 1756); uma a duas séries horizontais de dentes funcionais; variação 

no número de fileiras de dentes com incremento de fileiras posteriores decorrente da 

maturação; variação em decorrência do sexo, espécimes machos com maior número 

de fileira de dentes ao longo de todos os estágios de maturação, mais evidente em 

adultos (espécime macho juvenil UF 44972 A [293,39 mm TL] com 34 fileiras 

longitudinais de dentes; espécime macho adulto ZMH 102594 [632 mm TL] com 59 

fileiras longitudinais; fêmea juvenil BMNH 1987.1.21:88-89 [304,28 mm TL] com 30 

fileiras de dentes; fêmea adulta ZMH 123548 [831 mm TL] com 32 fileiras de 

dentes). Arco inferior com 25 – 39 fileiras de dentes, região medial podendo 

apresentar dente simétrico sobre a sínfise (HUMZ 79513), dente sobre a sínfise 

parcialmente simétrico (com a raiz simétrica mas cúspide inclinada; MNHN 1998 

1298) ou apenas com dentes assimétricos com cúspides oblíquas, margens mediais 

dos dentes da primeira fileira adjacentes à sínfise (MNHN 2003 1600); mandíbula 

com uma única série horizontal de dentes funcionais; variação no número de fileira 

decorrente do incremento de fileiras de dentes posteriores ao longo da maturação do 

indivíduo (Fig. 41). 

 Dentes superiores similar na forma entre machos e fêmeas, porém, machos 

com o tamanho relativo do dente menor do que na fêmea; dentes superiores 

pontiagudos, similares a forma de uma agulha; comprimento da coroa 1,5 vezes o 

largura e 1 – 1,2 vezes a largura da raiz basal; cúspide central estreita, cônica, 

superfícies labial e lingual convexas, sem serrações nem cúspides acessórias 

marginais; linhas de corte da cúspide central estendendo-se dorsalmente até a base da 

coroa; linhas de corte medial e lateral retilíneas, curvando-se centralmente na base; 
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apron curto, dois lobos inconspícuos se estendendo ventralmente do quarto inferior da 

raiz até a base da cúspide central, suportando uma delgada crista, com os lobos não 

unidos na base da coroa; sulco da abertura do foramen medial labial raso, disposto no 

terço superior da superfície labial da raiz basal. Raiz basal circular, altura da raiz 

menor que dois terços da largura, margem anterior côncava com uma estreita 

reentrância central (largura da reentrância menor que um quinto da largura da raiz, 

encerrada próxima ao sulco da abertura do forame médio-labial; margens laterais 

convexas, verticalmente orientadas; margem posterior predominantemente retilínea, 

horizontalmente disposta; superfície da raiz basal plana, com a abertura do foramen 

axial posicionada em região central do quarto inferior da raiz; foramina nas 

superfícies lateral no terço inferior dos lobos da raiz, no limite com a base da coroa 

(Fig. 42 A–E). 

 Dentes inferiores trapezoidais, fortemente achatados lábio-lingualmente, com 

ou sem dente simétrico sobre a sínfise; coroa moderada, altura da coroa equivalente a 

dois terços da altura da raiz, sem serrações nem cúspides marginais acessórias; 

cúspides centrais inclinadas lateralmente ao longo de todo o arco mandibular (com 

dentes posteriores com relativamente mais obliquas), exceto o dente sinfisial, quando 

presente, apresenta uma cúspide ereta; margem de corte medial inclinada dorso-

lateralmente num ângulo aproximado de 45o, medialmente côncava, com extremidade 

superior da cúspide dorsalmente projetada; margem de corte lateral levemente 

convexa, verticalmente orientada, comprimento da margem lateral aproximadamente 

metade dois terços da margem de corte medial; dente sinfisial com as margens de 

corte medial e lateral retilíneas, inclinadas dorso-medialmente, formando uma cúspide 

central triangular; base labial da coroa com um largo e curto apron, largura do apron 

um terço da largura da raiz basal, estendendo-se ventralmente até a metade inferior da 
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raiz basal; margem lateral da base da coroa com um circular calcanhar distal (“distal 

heel” de Capetta, 1987), contínuo com o limite inferior da margem de corte lateral, 

encobrindo a extremidade medial do dente posterior subsequente; base da coroa do 

dente sinfisial com dois calcanhares distais, um em cada borda inferior da coroa 

(alguns espécimes com dente sinfisial e dois calcanhares distais, porém, cúspide 

central levemente inclinada lateralmente; MNHN 1998 1298); face lingual da base da 

coroa com a região central soerguida na região central, projetada lingualmente, 

formando a úvula (Fig. 42 F, G). 

 Raízes basais retangulares, altura 1,2 – 1,5 vezes a largura da raiz; margens 

laterais predominantemente retilíneas, verticalmente orientadas; margem inferior 

convexa, com uma invaginação estreira e curta na metade da margem, estendendo-se 

dorsalmente até terço inferior da altura da raiz basal (largura da concavidade menor 

que um quinto da largura da raiz basal; identificado como “basal notch” em Adnet & 

Capetta, 2001). Superfície labial da raiz plana, com um par de foramina, circulares e 

largos, posicionados no terço superior da raiz, um medial e outro lateral à projeção do 

apron. Face lingual da raiz similarmente plana, concavidade da margem posterior 

contínua com o sulco axial, estreito e longo, estendendo-se ao terço superior da raiz 

basal, encerrado na abertura do foramen axial inferior, encoberto dorsalmente pela 

superfície da face labial da raiz basal; margem dorsal da face lingual soerguida 

lingualmente, formando um leve abaulado com a abertura do foramen axial superior 

na região central, e, próximo à margem medial da raiz, o foramen mesio-lingual.   

 

Dentículos dérmicos. Dentículos dérmicos densamente agrupados, encobrindo 

inteiramente a superfície do corpo do tubarão, com exceção das margens posteriores 

das nadadeiras e na superfície dorsal dos clásperes; forma dos dentículos dérmicos 



	   95	  

variável ao longo do desenvolvimento ontegenético, apresentando diferentes formas e 

proporções dos dentículos dérmicos, com variação também nas diferentes regiões do 

corpo; entretanto, forma da placa basal e da base da coroa dos dentículos dérmicos 

constante, com variação restrita à forma das lâminas dorsais; placa basal 

tetracuspidada, com uma fina crista partindo de cada cúspide da placa basal, 

projetadas em direção à região central do dentículo, formando uma base da coroa em 

forma de um pedicelo romboidal, suportando a lâmina dorsal. 

 

Neonatos (260 mm TL) a juvenis com 400 mm TL. (Fig. 43). Superfície da 

extremidade anterior do focinho até o comprimento mediano dos olhos com lâminas 

dorsais dos dentículos dérmicos circulares, largura da lâmina similar ao comprimento, 

com uma concavidade anterior triangular no terço anterior da lâmina; superfície 

dorsal da lâmina dorsal com três cristas longitudinais, uma central, estendendo-se ao 

longo da linha mediana dorsal, originando-se na margem posterior da concavidade 

anterior ou na margem anterior da lâmina (nesta última forma, estendendo-se sobre a  

concavidade anterior) e encerrando-se na porção central da margem posterior; lâminas 

laterais unidas anteriormente (extremidade anterior da crista central, quando 

estendendo-se até a margem anterior, também unida às extremidades anteriores das 

cristas laterais), contornando a margem anterior da concavidade anterior, margeando 

toda a borda da lâmina dorsal, unindo-se posteriormente na extremidade posterior da 

crista central. Na região entre o olho e o espiráculo, transição entre dentículos com 

lâminas circulares à lâminas em forma de coroa; a partir da região espiracular, lâmina 

dorsal dos dentículos dérmicos em forma de coroa, com margem anterior 

arredondada, margem posterior fortemente tridentada, e uma triangular a circular 

concavidade no terço anterior da lâmina dorsal; comprimento dos dentes posteriores 
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um terço do comprimento da lâmina dorsal; dentes posteriores laterais ligeiramente 

mais curtos e finos que o dente central; superfície dorsal lâmina com três cristas 

longitudinais, uma central, estendendo-se da margem posterior da concavidade 

anterior até a extremidade posterior do dente central; cristas laterais unidas 

anteriormente, contornando a concavidade anterior, margeando a borda lateral da 

lâmina e encerrando-se na extremidade distal dos dentes laterais (similar ao reportado 

em Cadenat & Blache, 1981).  

 

Juvenis com 400 mm TL até machos com 500 mm TL e fêmeas com 620 mm TL. 

(Fig. 44). Na região anterior do focinho até a extremidade posterior dos olhos, 

superfície dorsal encoberta praticamente apenas com dentículos dérmicos circulares a 

ovais, morfologicamente similares aos descritos no estágio de neonato a 400 mm TL, 

porém, proporcionalmente 1,5 vezes maiores. Na região espiracular, dentículos 

dérmicos das formas neonato a 400 mm TL presentes (proporção correlacionada com 

o tamanho do espécime; quanto maior o espécime, menor a proporção de dentículos 

das formas de neonato); presente uma nova forma de lâmina dorsal, também em 

forma de coroa, com margem anterior arredondada, margem posterior tridentada, 1,5 

vezes mais longo e largo que os dentículos do estágio anterior, com uma circular 

concavidade anterior; dente posteriores curtos, menores que um quarto do 

comprimento total da lâmina; dente posterior central largo, metade do comprimento 

da lâmina dorsal, comprimento um quarto da lâmina; dentes posteriores laterais 

pequenos, dois terços a largura do dente central, comprimento metade do 

comprimento do dente central; superfície dorsal com três cristas longitudinais, uma 

central, originada na margem anterior da lâmina dorsal ou na margem posterior da 

concavidade anterior, projetando-se sobre a linha mediana dorsal, encerrada na 
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extremidade distal do dente posterior central; cristas longitudinais laterais unidas 

anteriormente (e unida com a crista central quando esta se origina na margem anterior 

da lâmina), contornando a parte anterior da concavidade anterior, margeando a borda 

lateral, projetando-se posteriormente até às extremidades distais dos dentes laterais.  

 Superfícies branquial, tronco e cauda com dentículos tridentados com longo 

dentes posteriores (forma típica dessa região no estágio de neonato a 400 mm TL) 

ainda presentes; outro tipo de dentículo presente, com lâminas dorsais 1,5 vezes mais 

larga e 1,25 vezes mais longa que os dentículos do estágio de neonato a 400 mm TL, 

em forma de coroa, margem anterior arredondada, margem posterior trindentada, 

comprimento dos dentes posteriores um quarto do comprimento da lâmina dorsal, 

com uma circular concavidade no terço anterior da lâmina; dentes posteriores 

triangulares na forma, dente central com largura da base metade da largura da lâmina 

dorsal, dentes laterais alongados, metade do comprimento do dente central, largura da 

base um terço da largura do dente central; superfície dorsal com três cristas 

longitudinais, uma crista central sobre a linha mediana dorsal, estendendo-se da 

margem anterior da lâmina dorsal ou posterior à concavidade circular anterior, 

encerrando-se na extremidade distal do dente central; cristas laterais unidas 

anteriormente, contornando a margem anterior da concavidade anterior, margeando à 

borda lateral da lâmina e encerrando-se na extremidade distal dos dentes laterais; em 

um mesmo indivíduo, proporção dos dentículos maiores aumentando na direção do 

tronco para a cauda; e comparando as mesmas regiões, proporção dos dentículos 

maiores aumentando quanto maior for o espécime. Região caudal apresentando alguns 

poucos dentículos com lâminas dorsais arredondadas, 2 vezes maior que os dentículos 

de neonatos a 400 mm TL, margem anterior arredondada, margem posterior 

tridentada, dentes posteriores um quarto do comprimento da lâmina dorsal, com uma 
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larga concavidade circular no terço anterior da lâmina (largura da concavidade 

anterior metade da largura lâmina dorsal); dentes posterior central relativamente fino 

(largura da base aproximadamente um quarto da largura da lâmina dorsal), dentes 

laterais pequenos, metade em comprimento e largura do dente central; superfície 

dorsal da lâmina dorsal com cinco cristas longitudinais; uma crista central 

estendendo-se da margem anterior da lâmina ou da borda posterior da concavidade 

anterior até a extremidade distal do dente posterior central; dois pares de cristas 

laterais, um par interno unido anteriormente, contornando a concavidade anterior e 

correndo postero-obliquamente sobre o terço lateral da lâmina dorsal, encerrando na 

extremidade posterior do dente lateral; par de cristas externo, curto, metade do 

comprimento da crista interna, margeando a borda lateral da lâmina dorsal do terço 

anterior ao terço posterior. Neste último tipo de lâmina descrito, a relação da 

proporção com relação ao tamanho do espécime, conforme descrito acima, também se 

mantém. 

 

Adultos (machos a partir de 540 mm TL; fêmeas a partir de 700 mm TL). Fig. 45. 

Nesse estágio, dentículos dos estágios de neonato a 400 mm TL ausentes, e dentículos 

dos estágios de 400 mm TL até machos com 500 mm TL e fêmeas com 620 mm TL 

praticamente ausentes, em baixíssimas quantidades (exceto pelo com lâmina dorsal 

arredondada e cinco cristas longitudinais). Na região do focinho até a extremidade 

posterior do olho, lâminas dorsais dos dentículos dérmicos com morfologia similar 

aos dos estágios anteriores, porém maiores e com mais cristas; lâmina dorsal com 

forma circular a oval, com uma larga concavidade circular no terço anterior, com três 

a cinco cristas; crista central estendendo-se sobre a linha mediana dorsal, da margem 

anterior até a margem posterior; cristas laterais internas unidas anteriormente (e com a 



	   99	  

crista central) à concavidade anterior, margeando-a e estendendo-se até a região 

posterior da lâmina, curvando-se posteriormente e unindo-se com a extremidade 

posterior da crista central; cristas laterais externas (quando presentes), curtas, metade 

do comprimento da crista lateral interna, estendendo-se do terço anterior ao terço 

posterior. Da região espiracular até a cauda com lâminas dorsais dos dentículos 

dérmicos circulares, similares àquelas com lâminas maiores e tridentadas descritos na 

cauda do estágio de 400 mm TL a 620 mm TL. Lâminas com cinco cristas 

longitudinais, circular concavidade anterior; margem posterior variável, ligeiramente 

tridentada na região do espiráculo e na cauda, comprimento do dente central um 

quinto do comprimento da lâmina dorsal, dentes laterais como leves projeções; 

margem posterior na região branquial e do tronco tridentada, com dentes posteriores 

um quarto do comprimento da lâmina dorsal, dente posterior central largo, um quarto 

da largura da lâmina dorsal; dentes laterais metade do comprimento do dente central, 

largura dos dentes laterais dois terços da largura do dente central; crista central 

estendendo-se da margem anterior (ou posterior à concavidade anterior) até a 

extremidade distal do dente central; cristas laterais internas unidas anteriormente, 

contornando a concavidade anterior e projetando-se postero-obliquamente até a 

extremidade distal dos dentes laterais; cristas laterais externas curtas, estendendo-se 

do terço anterior ao terço posterior da lâmina dorsal (Similar ao reportado em Garrick, 

1959a; Cadenat & Blache, 1981). 

 

Coloração. Uniformemente preta a marrom escuro (marrom avermelhado a marrom 

claro em espécies preservados). 
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Maturidade e tamanho. Tamanho de nascimento considerados aqui a entre 260 mm 

TL; AMNH 55521 fêmea 260 mm TL com saco vitelínico completamente 

internalizado (cicatriz da conexão ainda visível), dentículos dérmicos completamente 

desenvolvidos, porém, dentição ainda internalizada; AMNH 58099D 253,64 mm TL 

completamente densenvolvido (dentes e dentículos dérmicos) e  cicatriz da conexão 

com o saco vitelínico completamente fechada. Garrick (1959a) descreve um embrião 

com 260 mm TL e saco vitelínico ainda grande, com 75 mm TL. Aparentemente, os 

embriões atingem seu tamanho máximo ainda não completamente formados, e 

perdem camadas de tecidos até o momento do nascimento, reduzindo o tamanho. 

Menor espécime macho maduro com 571 mm TL (MNHN 1998.1299B); 

maior espécime macho adulto registrado com 720 mm TL (USNM 408578). Maior 

macho juvenil registrado com 520 mm TL (MNHN 2003.1743), clásper muito 

pequeno, não atingindo a metade posterior da margem posterior interna da nadadeira 

pélvica, sem qualquer diferenciação. Maior espécime reportado, fêmea adulta com 

859 mm TL (NSMT-P 32588). 

 

Contagens vertebrais. Número total de vértebras 103 – 111, número de vértebras 

monospondílicas 53 – 59; vértebras diplospondílicas pré-caudais 12 – 19; número de 

vértebras diplospondílicas caudais 28 – 40. Primeiro espinho dorsal posicionado sobre 

as vértebras monospondílicas 20/21 – 23/24; posição do segundo espinho dorsal sobre 

as vértebras variável, sobre a penúltima e última vértebras monospondílicas (última 

vértebra monospondílica variando de 53 – 59) até as dipolospondílicas pré-caudais 1 

– 2. 

 



	   101	  

Distribuição. Com base nos espécimes examinados, Centroselachus crepidater 

apresenta distribuição ao longo contínua ao longo do Oceano Atlântico Noroeste até a 

o Atlântico Leste Central, da Islândia até Portugal, e distribuição descontínua na costa 

leste do Atlântico Sul, na região Sudoeste do Oceano Índico, no Mar da Tasmânia, na 

Oceania (Oceano Pacífico Sudoeste), e na costa sudeste do Pacífico, ao Sul do Chile. 

Com base em estudos anteriores (Last & Stevens, 2009; Ebert et al. 2013), essa 

espécie é distribuída por toda a costa sudeste e sul australiana, e também no Japão e 

na Índia. O registro pontual no litoral da Índia é decorrente da localidade-tipo de 

Centrophorus rossi Alcock, 1898, também considerada aqui um sinônimo júnior de 

Centroselachus crepidater. Entretanto, o registro pontual ao norte de Madagascar, em 

Seychelles, é decorrente da errônea identificação dos espécimes coletados por Foster 

et al. (1970). Estes autores haviam corretamente identificado os espécimes coletados 

como Centroscymnus owstonii, porém, Compagno (1984) e Bass et al. (1986) 

afirmaram que os espécimes citados em Foster et al. (1970) referiam-se à espécie 

Centroselachus crepidater. A examinação dos referidos espécimes pode confirmar 

que referiam-se à Centroscymnus owstonii, portanto, não há registro confirmado de 

Centroselachus crepidater ao norte de Madagascar no Oceano Índico Oeste até o 

registro no litoral da Índia.    

 

Observações. As diferenças descritas na forma das nadadeiras peitorais e pélvicas 

foram reportadas em espécimes de todas as localidades examinadas, não estando 

restritas a nenhuma região geográfica. Diferentemente das demais espécies de 

Somniosidae, Centroselachus crepidater apresentou dimorfismo sexual na morfologia 

dos dentes superiores, espécimes de machos adultos com um maior número de fileiras 

de dentes superiores do que em fêmeas adultas; fêmeas adultas com dentes mais 
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largos, com 31 a 47 fileireas de dentes no arco maxilar; em machos, arco superior 

com 43 a 62 fileiras de dentes longitudinais, relativamente mais delgados.  

Historicamente associado ao gênero Centroscymnus (Bigelow & Schroeder, 

1948, 1957; Garrick 1959a; Taniuchi & Garrick, 1986), as filogenias moleculares de 

Naylor et al. (2012a) e em White et al. (2014) foram os primeiras estudos a propor 

que Centroselachus crepidater pudesse ser mais relacionado a Zameus squamulosus 

do que aos demais representantes da família Somniosidae. O presente estudo, pela 

primeira vez, apresenta caracteres morfológicos no neurocrânio e no clásper 

sugerindo que Centroselachus possa estar mais relacionado a Zameus, e também à 

Scymnodalatias, do que aos demais Somniosidae, sendo, em parte, concordante com 

as topologias moleculares acima citadas (ver seção “esqueleto” e “discussão”). 

Apesar de não ter sido possível a examinação do holótipo de Centrophorus 

rossi Alcock, 1899, essa espécie nominal fora incluída na sinonímia de 

Centroselachus crepidater por apresentar longos sulcos labiais anteriores, formando 

uma curta distância entre as extremidades medianas dos sulcos labiais (menor que um 

terço da distância entre as narinas), e por apresentar dentículos dérmicos fortemente 

tridentados (Bigelow & Schroeder, 1957). Essas características são típicas dos juvenis 

de Centroselachus crepidater, portanto, confirmamos aqui que essa espécie seja 

sinônimo júnior de Centroselachus crepidater (similar ao observado por Garrick, 

1959). Similarmente, não fora possível examinar o holótipo da espécie Centrophorus 

jonssonii Saemudson, 1922, porém, a descrição original apresenta caracteres 

diagnósticos de Centroselachus crepidater, tais como sulcos labiais longos, seperados 

por uma pequena comissura (“Plicae labiales, praesertim anteriores, longae, 

comissura angustae separatae”, p. 196 em Saemudson, 1922) e a morfologia dos 

dentículos dérmicos, conforme registrado na figura 2 de Saemudson (1922), apresenta 
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a forma típica e diagnóstica dos dentículos dérmicos do tronco e da cauda de adultos 

de Centroselachus crepidater, com um lâmina dorsal arredondada, margem posterior 

tridentada, com três a cinco cristas longitudinais. Centroscymnus furvecens De Buen, 

1959 compartilha com C. crepidater um curta distância os sulcos labiais, menor 

queum terço da distância entre as narians, e fora distinguido de C. crepidater por 

apresentar um focinho relativamente mais curto (distância pré-oral 10,5% TL; 

Cadenat & Blache, 1981). O aumento da amostragem feito no presente estudo mostra 

que a o comprimento da distância pré-oral em Centroselachus crepidater varia entre 

9,7–15,4% TL; logo, essa medida do holótipo de C. furvecens encontra-se dentro do 

intervalo de variação de C. crepidater (assim como proposto por Compagno, 1984). 

Adicionalmente, as figuras de De Buen (1960) representadas em Cadenat & Blache 

(1981) mostram que as lâminas dorsais dos dentículos dérmicos do holótipo de C. 

furvecens são arredondadas, posteriormente tridentadas, com cinco cristas 

longitudinais, e uma circular concavidade no terço anterior da lâmina, similares à 

forma dos dentículos de adultos de C. crepidater. Logo, confirmamos que 

Centroscymnus furvecens é um sinônimo júnior de Centroselachus crepidater. 

 

Gênero Scymnodon Barboza du Bocage & Britto-Capello, 1864 

Scymnodon Barboza du Bocage & Britto-Capello, 1864 (descrição original): 262. Espécie-

tipo Scymnodon ringens Barboza du Bocage & Britto-Capello, 1864 por ser monotípico. 

 

Proscymnodon (subgênero de Scymnodon) Fowler 1934: 239. Espécie-tipo Centrophorus 

plunketi Waite 1910, por designação original, e também por ser monotípico.  

 

Diagnose. Gênero da família Somniosidae que pode ser distinguido de seus 

congêneres pela morfologia dos dentículos dérmicos no estágio adulto, com pedicelos 
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suportando lâminas dorsais em forma de folha, com margem posterior tridentada, 

serreada ou lisa; três a cinco cristas longitudinais estendendo-se ao longo de toda a 

superfície dorsal da lâmina, com todas as cristas se encerrando anteriormente na 

margem da lâmina (exceto a crista central de Scymnodon ringens que se encerra no 

terço anterior, posterior à concavidade anterior; comparação com a morfologia dos 

dentículos dérmicos dos demais gêneros, ver Diagnose do gênero Centroscymnus). 

Scymnodon pode ser adicionalmente diferenciado dos demais representantes de 

Somniosidae pela extremidade posterior da margem do rostro com um processo 

dorsalmente orientado, posicionado aproximadamente na metade do comprimento da 

fontanela anterior (vs. margens da base do rostro lisa, sem qualquer processo ou 

projeção dorsalmente orientada em Centroscymnus, Centroselachus, Scymnodalatias, 

Somniosus e Zameus).  

 Scymnodon distingue-se de Centroselachus, Scymnodalatias e Zameus pela 

fontanela anterior não encerrada anteriormente, superfície dorsal do rostro contínua 

com a superfície da abertura cerebral (vs. fontanela anterior encerrada anteriormente, 

superfície da abertura cerebral não contínua com a superfície dorsal do rostro em 

Centroselachus, Scymnodalatias e Zameus); e pela forma do rostro, retangular, 

comprimento aproximadamente 1 – 1,5 vezes a largura do rostro, e superfície dorsal 

côncava (vs. rostro alongado, fino, superfície rostral reta a levemente convexa, 

comprimento aproximadamente 3-4 vezes a largura rostral em Centroselachus, 

Scymnodalatias e Zameus). 

Scymnodon diferencia-se de Centroselachus e Zameus pela morfologia da 

glande do clásper, apresentando um espinho da glande robusto, largura do espinho 

aproximadamente metade da largura da glande, visível em vista dorsal, com a parede 

externa da glande do clásper disposta adjacente e em paralelo ao espinho, parede 
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externa não se projetando lateralmente sobre o espinho (vs. espinho da glande 

relativamente mais delgado, com base do espinho aproximadamente um terço da 

largura da glande, sendo dorsalmente encoberto pela parede externa da glande em 

Centroselachus e Zameus); por uma cartilagem ventral terminal com a superfície 

dorsal da cartilagem posicionada adjacente ao espinho do clásper, não se projetando 

lateralmente, limite dorsal da cartilagem ventral terminal na mesma altura da 

superfície dorsal do espinho do clásper (vs. porção dorsal da cartilagem ventral 

terminal projetando-se lateralmente e encobrindo dorsalmente o espinho da glande em 

Centroselachus e Zameus). 

Scymnodon pode ser adicionalmente diferenciado de Zameus e 

Scymnodalatias por apresentar variação ontogenética na morfologia dos dentículos 

dérmicos (vs. dentículos dérmicos com morfologia semelhante ao longo de todos os 

estágios de maturação em Zameus e Scymnodalatias). 

Scymnodon pode ser diferenciado do gênero Centroscymnus por apresentar um 

par de fenestras para a carótida interna no terço anterior da placa basal, posicionados 

lateralmente à linha média (vs. uma única fenestra no terço anterior da placa basal, ao 

longo da linha média em Centroscymnus); 

 Scymnodon pode ser diferenciado de Zameus por uma comissura lateral 

estendendo-se ao longo de toda a superfície lateral na região pós-orbital, formando a 

parede lateral do canal jugular (vs. comissura lateral incompleta, confluente com a 

superfície ventral do processo pós-orbital e projetando-se ventralmente somente até a 

borda superior do forame do nervo V [trigêmeo] em Zameus). 

Scymnodon pode ser adicionalmente reconhecido de Somniosus e 

Scymnodalatias por apresentar espinho das nadadeiras dorsais projetando-se 

externamente na base da margem anterior da nadadeira (vs. nadadeiras dorsais sem 
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espinhos externamente protraídos, margem anterior da nadadeira completamente lisa 

em Somniosus e Scymnodalatias). 

Scymnodon diferencia-se de Centroselachus pela forma da raiz dos dentes do 

arco maxilar superior, raiz com forma aproximada a um trapézio, com extremidades 

anteriores anguladas (vs. raiz com forma arredondada, extremidades anteriores 

arredondadas em Centroselachus); e por apresentar largura da raiz variando entre 1,5 

– 2 vezes o comprimento da cúspide central (vs. cúspide central com comprimento 

similar a largura do dente superior em Centroselachus); pelo focinho relativamente 

menor, variando entre 5,9 – 9,3% TL (vs. 9,7 – 15,4% TL em Centroselachus); por 

uma maior distância relativa entre os ápices internos dos sulcos labiais anteriores, 

variando entre 4,8 – 8,4% TL (vs. 0,4 – 1,3% TL em Centroselachus); por apresentar 

a região anterior às aberturas do canal pré-orbital no neurocrânio correspondente a um 

terço do comprimento total do neurocrânio (vs. região anterior às aberturas do canal 

pré-orbital equivalente a metade do comprimento total do neurocrânio em 

Centroselachus); pela superfície da abertura cerebral contínua com a superfície dorsal 

do rostro, fontanela anterior delimitada apenas posteriormente e aberta anteriormente 

(vs. fontanela anterior encerrada anteriormente, superfície da abertura cerebral não 

contínua com a superfície dorsal do rostro em Centroselachus); e por apresentar 

rostro, retangular, comprimento aproximadamente 1 – 1,5 vezes a largura do rostro e 

superfície dorsal do rostro levemente côncava (vs. rostro delgado, superfície rostral 

reta a levemente convexa, comprimento aproximadamente 3-4 vezes a largura rostral 

em Centroselachus). 

Scymnodon adicionalmente distingue-se de Somniosus por apresentar uma 

órbita elipsoidal, com as margens anterior e posterior afiladas (vs. órbita arredondada 

a ovalada em Somniosus) e por espiráculos relativamente maiores e com forma semi-
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lunar, comprimento do espiráculo entre 1,3 – 2,6% TL (vs. espiráculos relativamente 

menores e em forma de gota, comprimento do espiráculo 0,2 – 0,7% TL em 

Somniosus). 

Scymnodon distingue-se de Scymnodalatias por apresentar dentes da região 

antero-lateral do arco maxilar superior com relativa menor cúspide central, 

comprimento variando entre 1,5 a 2,5 vezes a largura da raiz (vs. comprimento da 

cúspide central aproximadamente três vezes a largura da raiz em Scymnodalatias); e 

por um maior número de vértebras, variando entre 100-119 (vs. 81 centros vertebrais 

em Scymnodalatias.	  	  

	  

Espécies. Scymnodon ringens Barboza du Bocage & Britto-Capello, 1864; 

Scymnodon macracanthus Regan, 1906; Scymnodon ichiharai Yano & Tanaka, 1984. 

 

Comentários. Gênero característico por apresentar superfícies dorsais dos dentículos 

de adultos com cristas longitudinais robustas, e por um processo único dorsalmente 

orientado na extremidade posterior das margens do rostro. Neste gênero, a forma da 

dentição inferior é marcadamente diferente em cada táxon, apresentando um padrão 

espécie-específico.   

 Gênero apresentando fêmeas grandes, robustas, atingindo mais de 1000 mm 

TL, porém, grande variação no tamanho de maturidade dos machos; Scymnodon 

ringens apresenta machos adultos a partir de 665 mm TL, enquanto as espécies 

Scymndon ichiharai e Scymnodon macracanthus apresentam o desenvolvimento mais 

tardio de machos da família (exceto Somniosus), com machos maduros a partir de 950 

mm TL, podendo atingir tamanhos maiores de 1100 mm TL (Scymnodon 

macracanthus, NSMT-P 32079). 
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 Outra característica interessante do gênero Scymnodon é a marcada alopatria 

entre os táxons. Scymnodon ringens apresenta uma distribuição restrita ao Oceano 

Atlântico Nordeste e Central-leste; Scymndon ichiharai ocorre exclusivamente no 

mares da China e do Japão, no Oceano Pacífico Noroeste. Já Scymnodon 

macracanthus é mais amplamente distribuído, com registros nos Oceanos Pacífico 

(Estreito de Magalhães) e Índico, porém, restritos às regiões Sul, com uma 

distribuição quase antártica. 

 

Scymnodon ringens Barboza du Bocage & Britto-Capello, 1864 

Scymnodon ringens Barboza du Bocage & Britto-Capello, 1864: 263, figura 5 (descrição 

original; localidade-tipo: Portugal); Garman, 1913: 208–209 (descrição taxonômica); 

Bigelow and Schroeder, 1957: 96–101, fig. 13 (descrição taxonômica); Cadenat & 

Blache, 1981: 87 – 88, figs. 65a, 66b-b1, 67b-b2 (descrição taxonômica); Compagno, 

1984: 99–100 (descrição taxonômica); Taniuchi & Garrick, 1986: 119–134, figs. 2, 4 

(revisão taxonômica); Compagno, 1999: 474 (lista de espécies); Brito et al., 2002: 46, 

fig. 34 (lista de espécies); Compagno et al., 2005: 117, Pl. 11 (guia de identificação); 

Naylor et al., 2012a: 31–56 (estudos moleculares); Naylor et al., 2012b: 62, fig. 45 

(estudos moleculares); Ebert et al., 2013: 155, pl 14 (guia de identificação); White et al., 

2014: 213–229, fig. 8b (Redescrição de Scymnodon ichiharai). 

 

Diagnose.  Espécie de Scymnodon que pode ser reconhecida de seus congêneres pela 

morfologia dos dentes inferiores; Scymnodon ringens com cúspides centrais muito 

desenvolvidas, altura da cúpisde central aproximadamente 1,5 a 2 vezes o 

comprimento da raiz basal (vs. altura da cúspide central aproximadamente metade do 

comprimento da raiz basal em S. macracanthus; altura da cúspide aproximadamente 

dois terços do comprimento da raiz basal em S. ichiharai); região central da 
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mandíbula inferior com um dente simétrico e cúspide central ereta sobre a sínfise 

(região central sobre a sínfise apenas com dentes assimétricos, com cúspides obliquas 

em S. macracanthus e S. ichiharai); no estágio adulto, com dentículos dérmicos 

pedicelados, lâmina dorsal com três cristas longitudinais e com concavidade pequena 

(aproximadamente um quinto da largura da lâmina dorsal) na região central 

extremidade anterior, interrompendo a crista central (vs. dentículos dérmicos 

pedicelados, lâmina dorsal com três cristas se estendendo ao longo de toda a 

superfície dorsal da lâmina em S. macracanthus e S. ichiharai); pela maior distância 

entre as extremidades internas dos sulcos labiais anteriores, 6,4 – 8,4% TL (vs. 4,8 – 

5,5% TL em S. macracanthus; 6% TL em S. ichiharai); por apresentar primeira 

nadadeira dorsal posteriormente posicionada, distância pré – primeira dorsal 34 – 39,2 

% TL (vs. 26,3 – 33% TL em S. macracanthus; 27,2 – 32,4% TL em S. ichiharai); 

por um espinho das nadadeiras dorsais relativamente menor e mais fino, largura do 

espinho equivalente ao comprimento de uma vértebra (vs. largura do espinho 

variando entre o comprimento de duas a três vértebras em S. macracanthus e S. 

ichiharai); pela forma da nadadeira caudal, com a margem posterior inteiramente 

obliqua, sem uma clara divisão em lobo superior e inferior (vs. margem posterior da 

nadadeira caudal com proeminente divisão em um margem posterior superior obliqua 

e inferior posicionada verticalmente em S. macracanthus e S. ichiharai); e pelo menor 

tamanho relativo de maturação dos machos, S. ringens apresentando espécimes 

machos com clásper completamente desenvolvido a partir de 665 mm TL (vs. machos 

com clásper completamente desenvolvido a partir de 950 mm TL em S. macracanthus 

e S. ichiharai).  

S. ringens pode ser adicionalmente diferenciado de S. macracanthus e S. 

ichiharai; por um rostro relativamente menor, comprimento do rostro 
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aproximadamente um sexto a um sétimo o comprimento do neurocrânio (medido da 

projeção dorsal do rostro até a extremidade anterior do rostro; vs. comprimento do 

rostro variando entre um terço a um quarto o comprimento do neurocrânio em S. 

macracanthus e S. plunketi); pela forma do teto craniano, projetando-se dorsalmente 

com uma forma elipsoidal a romboidal, largura do teto craniano aproximadamente 

metade do comprimento do teto craniano e um terço da largura do crânio (medido 

entre as extremidades distais dos processos pós-orbitais; teto craniano projetando-se 

dorsalmente em forma de bastão, alongado e retilíneo, largura do teto craniano 

aproximadamente um terço do comprimento do teto e entre um quarto a um quinto da 

largura do crânio em S. macracanthus e S. ichiharai); por apresentar uma placa basal 

com superfície abaulada, convexa em sua seção transversal (vs. placa basal retilínea, 

superfície ventral inteiramente plana em S. macracanthus e S. ichiharai). S. ringens 

pode ainda ser reconhecido dos seus demais congêneres pela morfologia do esqueleto 

da segunda nadadeira dorsal, com três cartilagens radiais primárias retangulares (vs. 5 

cartilagens radiais primárias, as quatro cartilagens anteriores com forma retangular, e 

a mais posterior trapezoidal em S. macracanthus; duas cartilagens radiais primárias, 

anterior retangular e segunda trapezoidal na forma em S. ichiharai). 

 S. ringens pode ser adicionalmente separado de S. macracanthus pela largura 

da nadadeira peitoral, largura da margem posterior variando entre 4,5 – 7,2% TL (vs. 

7,1 – 9,4% TL em S. macracanthus) e pela forma do esqueleto da primeira nadadeira 

dorsal, com duas cartilagens radiais primárias trapezoidais, mais largas do que longas 

(vs. com cinco cartilagens radiais primárias retangulares, mais longas do que largas 

em S. macracanthus).  

S. ringens pode ser distinguido de S. ichiharai por apresentar lâmina dorsal 

dos dentículos dérmicos com a margem posterior marcadamente tridentada (vs. 
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margem posterior dos dentículos dérmicos serreadas, onduladas ou lisas em S. 

ichiharai) e pelo número de vértebras, variando entre 108 – 116 (vs. 100 – 103 

centros vertebrais em S. ichiharai). 

 

Syntipo. BMNH 1867.7.23.3, fêmea adulta 864 mm TL, Portugal, Atlântico 

Noroeste. 

Material adicional. 36 espécimes (veja apêndice 1). 

 

Descrição.  Medidas morfológicas demonstradas na tabela 7; dados merísticos na 

tabela 8. Descrição baseada em todos os indivíduos, porém, dados do syntipo são 

apresentados individualmente, com os limites da variação apresentados entre 

parênteses ou colchetes. Para descrição, veja figuras 47-59. 

 

Morfologia externa. Corpo subcilíndrico, moderadamente robusto, cabeça 

relativamente alta, porém com a superfície dorsal da margem anterior do focinho à 

região dos espiráculos predominantemente achatada dorso-ventralmente (mais 

evidente em fêmeas; altura da cabeça 9,3 [8,8 – 15,2]% TL; largura da cabeça 11,8 

[11,1 – 16,2]% TL); tronco e abdômen similarmente altos, levemente comprimidos 

lateralmente (altura do tronco 10,5 [8,7 – 17,3]% TL, largura do tronco 9,2 [6,2 – 

14,2]% TL;  altura do abdômen 12,6 [9,1 – 17,3]% TL; largura do abdômen 9,1 [5,2 – 

11,4]% TL); cauda relativamente baixa, altura da cauda aproximadamente um terço 

da altura do tronco e do abdômen, comprimida lateralmente (altura da cauda 5,6 [3,6 

– 6,3]% TL; largura da cauda 4,4 [2,7 – 4,8]% TL); sem cristas longitudinais ao longo 

do corpo, nem cristas laterais na região caudal (Figs. 47, 48).  
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 Cabeça  relativamente grossa, espessa, estendendo-se posteriormente até o 

quarto anterior do corpo (comprimento da cabeça 25,5 [21,9 – 27,7]% TL; largura da 

cabeça na região da boca 12,8 [10,8 – 14,7]% TL); margens laterais da cabeça 

dispostas obliquamente, afilando anteriormente até a região nasal (alguns espécimes 

[syntipo BMNH 1867.7.23.3; AMNH 98163] com margens laterais da cabeça muito 

obliquas, com forma triangular em vista dorsal e ventral; Fig. 49). Focinho 

relativamente curto e moderadamente robusto, largo (distância pré-orbital 4,5 [3 – 

4,9]% TL; largura da cabeça na região das narinas 4,4 [4,4 – 7,7]% TL); forma do 

focinho parabólica estreita em vista lateral; superfície dorsal do focinho 

predominantemente plana, superfícies lateral e ventral convexas. Ápice do focinho 

relativamente delgado, margem anterior variando entre semi-circular estreito a 

trapezoidal. Olhos relativamente grandes, elipsoidais, posicionados no terço anterior 

da cabeça; aproximadamente um quinto do comprimento da cabeça, 1,01 – 1,96 vezes 

o comprimento pré-orbital, comprimento do olho aproximadamente duas a quatro 

vezes a altura do olho (comprimento do olho 5,1 [4,1 – 6,1]% TL; altura do olho 1,1 

[0,9 – 2,8]% TL); bordas anterior e posterior da órbita agudas; borda anterior do olho 

ligeiramente posterior à extremidade distal das narinas, borda posterior anterior ao 

canto da boca, aproximadamente alinhada com a região posterior do lábio inferior;  

superfície interorbital predominantemente plana, moderadamente larga (distância 

interorbital 8 [7,4 – 11,5]% TL). Espiráculos moderadamente desenvolvidos, semi-

circulares, aproximadamente metade do comprimento do olho e três quartos da 

largura da narina (comprimento do espiráculo 2,3 [1,3 – 2,6]% TL); margem anterior 

fortemente convexa (formando um semi-círculo), margem posterior ligeiramente 

abualada; espiráculos dispostos dorsalmente (não visíveis em vista lateral), 

posicionados aproximadamente na metade do comprimento da cabeça (distância pré-
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spiracular 11,4 [10 – 12,8]% TL); superfície interspiracular predominantemente 

plana, apenas inclinada dorso-medialmente da extremidade medial do espiráculo, em 

uma distância menor que a metade do comprimento do espiráculo; margem anterior 

do espiráculo encobrindo parcialmente uma grossa aba dérmica (aba ligada à 

superfície posterior do palatoquadrado); aba suportando as dobras pseudobranchiais, 

verticalmente orientadas (mais de 10 dobras pseudobranchiais; valor variável devido 

preservação). Aberturas branquiais verticalmente orientadas, similares em tamanho 

(maioria dos espécimes com a primeira abertura branquial pouco maior que as 

demais; comprimento da primeira abertura branquial 3,5 [2,4 – 4,2]% TL; 

comprimento da quinta abertura branquial 4 [1,9 - 4]% TL), distância interbranquial 

curta (4,5 [2,7 – 5,1]% TL); aberturas braquiais posicionadas na parte inferior da 

superfície lateral da cabeça, na porção posterior (quinta abertura branquial 

circundando a origem da nadadeira peitoral), distância pré-branquial 21 (18,7 – 

23,6)% TL; e distância da extremidade posterior do olho à extremidade superior da 

primeira abertura branquial variando entre 11,1 (9,3 – 12,1)% TL. 

 Narinas relativamente largas (largura das narinas 1,4 [1,4 – 2,6]% TL), 

aproximadamente 0,5 – 1,2 vezes o comprimento pré-nasal, posicionadas próximas a 

margem anterior do focinho, na superfície ventral (comprimento pré-nasal 1,7 [0,8 – 

2,2]% TL), obliquamente dispostas, antímeros separados por uma distância de 2,6 

[2,5 – 3,5]% TL, margem posterior da narina em posição anterior à extremidade 

anterior da abertura ocular. Margens anterior e posterior da narina com um pequeno 

barbelo triangular, barbelos posicionados na largura média de cada uma das margens, 

barbelo anterior projetado posteriormente e barbelo posterior projetado anteriormente, 

adjacentes um ao outro, formando uma frouxa separação em duas aberturas na 

cavidade nasal, anterior e posterior. 
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 Boca moderadamente arqueada, relativamente larga, largura da boca ocupando 

mais de três quartos da largura da cabeça (largura da boca 11,2 [7,4 – 12,3]% TL), 

posicionada na superfície ventral, aproximadamente na metade do comprimento da 

cabeça (distância pré-oral 7,2 [6,1 – 9,3]% TL); lábios superior e inferior convexos, 

lábio superior marcadamente curvado em maior grau (próximo da forma de um 

semicírculo). Sulcos labiais proeminentes, sulco superior e posterior levemente 

côncavos, sulco pós-oral retilíneo; borda medial do sulco labial superior separada de 

seu antímero por 7,9 (6,4 – 8,4)% TL; sulco labial superior aproximadamente 1,4 

vezes o comprimento do sulco labial inferior (comprimento do sulco labial superior 

4,9 [2,8 – 4,9]% TL; sulco labial inferior 3 [2 – 3,5]% TL); sulco pós oral curto, 

pouco menor que a metade do sulco labial superior (comprimento do sulco pós-oral 

2,1 [1 – 2,9]% TL); extremidade distal do sulco pós-oral alinhada com a extremidade 

distal do espiráculo. Extremidades distais das cartilagens labiais distintamente 

separadas dos sulcos superior e inferior, porém ainda conectados por uma robusta aba 

de pele. 

 Nadadeiras peitorais moderadamente desenvolvidas (comprimento da margem 

anterior 15,2 [10,7 – 15,4]% TL), forma semelhante a uma folha ou a um remo (Fig. 

50), comprimento da nadadeira aproximadamente duas vezes a largura (largura da 

margem posterior 6,4 [4,5 – 7,2]% TL), base robusta (comprimento da base da 

nadadeira peitoral 8,1 [5,3 – 8,2]% TL), nadadeira peitoral posicionada posterior às 

aberturas branquiais, origem da nadadeira peitoral circundada pela quinta abertura 

branquial; margem anterior levemente convexa, alongada; ápice externo variando 

entre arredondado (ZMH 112266A) a angular (AMNH 98164); margem posterior 

curta, retilínea a ligeiramente convexa (BMNH 1987.1.21.86-87; ZMH 112266A, 

respectivamente), levemente inclinada postero-dorsalmente do ápice interno para o 
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ápice externo; ápice interno arredondado confluente com a curta margem interna, 

levemente convexa (comprimento da margem interna 7,7 [4,4 – 8,5]% TL). 

Extremidade distal da nadadeira peitoral, quando comprimida junto ao corpo, 

atingindo da origem da primeira nadadeira dorsal (syntipo BMNH 1867.7.23.3) a 

metade anterior da crista dérmica da primeira nadadeira dorsal (BMNH 

1973.10.29.27-28), mas não atingindo a parte exposta do primeiro espinho dorsal. 

Nadadeiras peitorais moderademente afastadas das nadadeiras pélvicas, distância 

entre a inserção da nadadeira peitoral e origem da nadadeira pélvica variando entre 

27,8 (24,2 – 34)% TL. 

 Nadadeiras pélvicas com forma semi-romboidal a semicircular (Fig. 51), 

relativamente longas e moderadamente largas (comprimento da nadadeira pélvica 

14,4 [10,6 – 15,1]% TL; altura da pélvica 7,3 [4,6 – 7,3]% TL); distância pré-pélvica 

61,2 (52,8 – 62,1)% TL; margem anterior ligeiramente convexa (praticamente 

retilínea em AMNH 98164); ápice externo amplamente arredondado, margem 

posterior retilínea a ligeiramente convexa; ápice distal afilando posteriormente, 

formando uma aguda extremidade; margem interna predominantemente retilínea, 

moderadamente alongada (comprimento da margem interna 6,3 [4,3 – 8,9]% TL). 

Nadadeiras pélvicas robustas apenas na base ligando ao abdômen; parte posterior 

flexível delgada. 

 Clásperes de machos adultos relativamente pequenos, apenas a metade 

posterior da glande projetando-se posterior à extremidade distal da nadadeira pélvica 

(em adultos, comprimento da margem interna do clásper 7,7 – 9,5% TL; comprimento 

da margem externa 4 – 4,5% TL; largura do clásper 1,1 – 1,3% TL). Sulco do clásper 

alongado, profundo (profundidade do sulco aproximadamente metade da altura do 

clásper), estendendo-se da apópila (próximo à origem do clásper) até a hipópila 
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(medial a origem do espinho do clásper), ligeiramente convexo medialmente (Fig. 

52). Hipópila fracamente demarcada, sendo um estreitamento na porção posterior do 

sulco do clásper (estreitamente decorrente do suporte das cartilagens marginais). 

Glande do clásper relativamente simples, sem especializações em fossas ou abas; 

glande afilada posteriormente, formando uma extremidade distal aguda; sulco 

espermático da glande definido pelas paredes externa e interna; glande relativamente 

ampla, correspondendo aproximadamente um terço do comprimento total do clásper; 

parede interna da glande estendendo-se da hipópila à extremidade distal do clásper, 

longitudinalmente orientada, predominantemente retilínea; rhipidio identificado 

apenas como o leve engrossamento dérmico da borda dorsal lateral ao longo da 

extensão da parede interna da glande; rhipidio cobertor não identificado em nenhum 

região da glande. Parede externa retilínea, projetando-se posteriormente adjacente à 

parede interna, com a superfície lateral côncava para articulação e suporte ao espinho 

do clásper (mas não encobrindo dorsalmente). Espinho do clásper robusto, cônico, 

dorsalmente exposto, largura da base do espinho variando entre um terço a metade da 

largura da glande do clásper; origem do espinho lateral à hipópila, projetando-se 

posteriormente adjacente à parede externa da glande até aproximadamente o terço 

posterior da glande do clásper, afilando distalmente em forma de “S”, extremidade 

posterior projetada postero-lateralmente. 

 Nadadeiras dorsais diferentes na forma, primeira nadadeira dorsal posicionada 

aproximadamente na metade do corpo do espécime (distância pré-primeira dorsal 37,4 

[34 – 39,2]% TL); segunda dorsal no terço posterior do corpo (distância pré-segunda 

dorsal 64,1 [56,5 – 67,5]% TL). Primeira nadadeira dorsal semi-rhomboidal (Fig. 53), 

parte posterior flexível similar a um remo, relativamente curta (comprimento da 

primeira dorsal 14 [11,3 – 16,1]% TL), altura da primeira dorsal variando entre 3,5 
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(2,4 – 3,9)% TL; com base curta (comprimento da base da primeira dorsal 8,5 [6,7 – 

11,6]% TL). Margem anterior alongada, correspondendo a mais de três quartos do 

comprimento total da primeira dorsal (comprimento da margem anterior 12,6 [10,4 – 

15,6]% TL), retilínea a ligeiramente convexa, curvando mais acentuadamente 

próximo ao ápice dorsal; crista dérmica formando a porção anterior ao espinho dorsal, 

robusta porém curta, comprimento da crista variando entre 0,31 – 0,47 vezes 

comprimento total da primeira dorsal (comprimento da crista dérmica 4,3 [3,7 – 

7,7]% TL). Ápice dorsal da primeira dorsal amplamente arredondado, margem 

posterior ligeiramente convexa, obliquamente orientada postero-ventralmente do 

ápice à extremidade distal da primeira dorsal; extremidade distal variando entre 

levemente arredondada a largamente angulada; margem interna predominantemente 

retilínea, curta (comprimento da margem interna 5,8 [3,8 – 5,8]% TL). Base do 

espinho exposto da primeira nadadeira dorsal afilada, posterior à extremidade distal 

da nadadeira peitoral (quando esta última é comprimida junto ao tronco), posicionada 

no terço anterior da primeira dorsal; parte exposta do espinho relativamente pequena, 

distalmente afilada, extremidade distal do espinho estendendo-se dorsalmente no 

terço superior da altura da primeira dorsal (comprimento do espinho 0,7 [0,3 – 1,2]% 

TL; largura do espinho 0,1 [0,1 – 0,3]% TL); margem dorsal do espinho ligeiramente 

convexa; margem ventral do espinho retilínea; ventral à margem dorsal, uma 

inconspícua crista estendendo-se no terço distal do espinho exposto. 

 Segunda nadadeira dorsal com forma semi-triangular a semi-romboidal (Fig. 

53 B, D, F, H), comprimento total e comprimento da base da segunda dorsal similar à 

primeira nadadeira dorsal (comprimento da segunda nadadeira dorsal 13,5 [12,5 – 

16,2]% TL; comprimento da base da segunda dorsal 9,1 [5,9 – 12,2]% TL), porém 

altura da segunda nadadeira dorsal 1,5 – 2 vezes altura da primeira dorsal (altura da 
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segunda nadadeira dorsal 6,1 [4 – 6,2]% TL). Margem anterior moderadamente longa, 

mais de três quartos do comprimento total da segunda nadadeira dorsal (comprimento 

da margem anterior 12,6 [11,6 – 15,5]% TL), inclinada postero-dorsalmente da 

origem ao ápice dorsal; margem anterior ligeiramente convexa, retilínea ou levemente 

côncava anterior ao espinho dorsal, ligeiramente convexa posterior ao espinho, 

curvando mais acentuadamente próximo ao ápice dorsal; crista dérmica formando a 

porção anterior da  nadadeira dorsal (anterior ao espinho dorsal), moderadamente 

robusta porém relativamente curta, comprimento da crista variando entre 0,19 – 0,4 

vezes o comprimento total da segunda nadadeira dorsal (comprimento da crista 

dérmica da segunda nadadeira dorsal 2,5 [2,5 – 5,9]% TL); ápice dorsal amplamente 

arredondado; margem posterior retilínea, obliquamente orientada ventro-

posteriormente do ápice dorsal ao ápice distal; ápice distal amplamente angular (sem 

fina projeção dérmica), alinhado posteriormente com a origem ventral, posterior à 

origem ventral, ou com origem dorsal da nadadeira caudal; margem posterior interna 

retilínea, relativamente curta, predominantemente pouco menor que altura da segunda 

nadadeira dorsal (comprimento da margem interna 4,8 [4,2 – 5,5] % TL). Base 

exposta do espinho da segunda nadadeira dorsal afilada, protraindo externamente no 

terço anterior da segunda nadadeira dorsal, alinhado verticalmente com a inserção das 

nadadeiras pélvicas; parte exposta do espinho relativamente pequena (similar a 

Centroscymnus), afilado distalmente, inclinado postero-dorsalmente da base ao ápice 

da nadadeira, estendendo-se dorsalmente entre a metade ao terço posterior da altura 

da segunda nadadeira dorsal (comprimento do segundo espinho dorsal exposto 0,4 

[0,4 – 1,7]% TL; largura do segundo espinho dorsal 0,1 [0,1 – 0,7]% TL) ; margem 

dorsal do espinho levemente convexa, margem ventral do espinho retilínea.  
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 Cauda relativamente longa, variando entre um terço e um quarto do 

comprimento total; evidente concavidade ao longo das linhas medianas dorsal e 

ventral do pedúnculo caudal; pedúnculo subcilíndrico, relativamente curto 

(aproximadamente um terço da comprimento da cauda), ligeiramente comprimido 

lateralmente, sem quaisquer formação de quilhas laterais (altura do pedúnculo 3,8 [2,7 

– 4,2]% TL; largura do pedúnculo 3 [2,2 – 3,3]% TL). Nadadeira caudal heterocerca 

(Fig. 54), comprimento aproximadamente dois terços do comprimento total da caudal; 

margem dorsal alongada, predominantemente convexa (comprimento da margem 

dorsal caudal 22,1 [18,4 – 27,7]% TL); margem ventral caudal (preventral) longa, 

aproximadamente 1,5 – 2 vezes o comprimento da margem dorsal caudal, convexa 

(comprimento da margem preventral caudal  13,8 [11,1 – 14,4]% TL); ápice dorsal 

variando entre arredondado a afilado; ápice ventral arredondado; margem posterior 

sem formação da forquilha caudal, sem separação entre margem posterior superior e 

inferior, apenas com o entalhe caudal; distância do comprimento médio da margem 

posterior à origem ventral da nadadeira caudal variando entre 16,4 (14 – 18,2)% TL. 

Margem posterior obliquamente direcionada postero-dorsalmente, do ápice ventral ao 

entalhe caudal; prominência do entalhe caudal vairável, altura aproximadamente um 

terço do comprimento total da margem posterior, comprimento variando entre metade 

a uma vez a altura do entalhe; margem posterior do entalhe convexa.  

 

Dentição. Dentição heterodonte, forma dos dentes superiores fortemente diferenciada 

nos arcos superior e inferior (heterodontia dignatica de Compagno, 1988). Altura dos 

dentes do arco superior aproximadamente metade da altura dos dentes do arco 

mandibular; dentes superiores posicionados na região sinfisial 0,38 – 0,66 vezes o 

comprimento dos dentes antero-laterais (posicionados entre as fileiras longitudinais 4o 
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– 8o de cada hemi-maxila, contados a partir da sínfise). A partir da 12a fileira 

longitudinal, redução gradativa do tamanho relativo dos dentes posteriores, tamanho 

dos dentes posteriores a 16a fileira aproximadamente um terço dos dentes antero-

laterais. Dentes inferiores anteriores aproximadamente maior em um terço que os 

posteriores, com cúspides centrais dos dentes mediais eretas, ligeiramente obliquas 

nos dentes laterais posteriores. Arco superior com 39 – 58 fileiras longitudinais de 

dentes; número de fileiras longitudinais sobre a sínfise variável, com uma ou 

nenhuma fileira de dentes; uma a duas séries horizontais de dentes funcionais; 

variação no número de fileiras de dentes devido ao aumento de fileiras de dentes 

posteriores ao longo da maturação; arco inferior com 27 – 31 fileiras de dentes 

longitudinais, com um dente simétrico com cúspide ereta, posicionado sobre a sínfise, 

demais dentes assimétricos, com cúspides predominantemente eretas, mas com uma 

leve inclinação já presente; mandíbula com uma única série horizontal de dentes 

funcionais; variação no número de fileira de dentes constante desde espécies juvenis 

até adultos. Não foi observado diferenças entre machos e fêmeas (Fig. 55). 

 Dentes superiores pontiagudos, similares a forma de agulha; comprimento 

aproximadamente 2,5 vezes largura; comprimento da coroa duas vezes a largura da 

raiz basal; cúspide central estreita, cônica, superfícies labial e lingual convexas, sem 

serrações nem cúspides acessórias marginais (Fig. 56). Linhas de corte da cúspide 

central estendendo-se dorsalmente até a base da coroa; linhas de corte medial e lateral 

retilíneas, curvando-se centralmente na base da cúspice; apron alongado, dois lobos 

delgados projetando-se dorsalmente sobre a superfície labial da raiz basal, unidos na 

margem dorsal do sulco com a abertura do foramen mesial labial; apron suportando 

uma afiada crista ao longo de toda sua extensão, crista projetando-se ventralmente até 

junção com a linha de corte da cúspide; sulco da abertura do foramen mesial-labial 
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raso, pequeno, na margem ventral do limite do apron e a raiz, alinhado com a metade 

do comprimento da raiz basal. Raiz basal com forma de um corte longitudinal de um 

segmento esférico, altura da raiz 1,5 vezes a largura; margem anterior fortemente 

côncava, com uma estreita reentrância central, largura da reentrância menos de um 

sexto da largura da raiz, estendendo-se ventralmente até o terço superior da raiz; 

margens laterais retilíneas, ligeiramente oblíquas ventro-medialmente; margem 

posterior arredondada, convexa, horizontalmente orientada; superfície da raiz basal 

plana, com abertura do foramen axial no terço posterior do comprimento da raiz; 

superfície lateral com lobos da raiz curtos e planos; foramina nas superfícies laterais 

aparentemente presente no limite dorsal dos lobos da raiz na metade posterior das 

correspondentes superfícies da base da coroa (não observados claramente devido 

difícil preparação).  

 Dentes inferiores com forma pentagonal, fortemente achatados lábio-

lingualmente, com um dente simétrico sobre a sínfise; coroa alongada, altura 1,5 – 2 

vezes a altura da raiz basal (Fig. 56 D, E); dente sinfisial simétrico com cúspide 

central ereta, margens de corte retilíneas, sem serrações nem cúspides acessórias 

marginais, inclinadas medialmente, formando um triângulo; dentes antero-laterais (da 

1a a 3a fileira longitudinal) predominantemente eretos mas com ligeira assimetria, 

margem de corte medial ligeiramente maior e levemente mais inclinada que a margem 

de corte lateral; dentes posteriores (a partir da quarta fileira longitudinal) oblíquos, 

assimétricos, cúspide central com margem de corte medial retilínea e oblíqua, 

margem de corte lateral retilínea e verticalmente orientada, comprimento três quartos 

da margem de corte medial; base labial da coroa com um largo apron, largura 

aproximadamente metade da largura da raiz basal, estendendo-se ventralmente até a 

altura mediana da raiz basal; margem lateral da base da coroa com um calcanhar 
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circular (“distal heel” de Capetta, 1987), contínuo com a parte inferior da margem de 

corte lateral, encobrindo a extremidade medial do dente posterior subsequente; dente 

sinfisal com dois calcanhares distais, um em cada extremidade inferior da coroa; base 

lingual da coroa com uma indistinta úvula, sendo apenas uma superfície ligeiramente 

convexa.   

 Raízes basais retangulares, altura 1,3 vezes a largura da raiz; margens laterais 

retilíneas, verticalmente orientadas; margem inferior convexa próximo à borda lateral, 

côncava centralmente, com uma estreita reentrância posicionada na largura média da 

margem inferior, estendendo-se dorsalmente até o quarto inferior da altura da raiz 

basal (largura da reentrância menor que um sexto da largura da raiz basal; “basal 

notch” em Adnet & Capetta, 2001). Superfície labial da raiz plana, com um par de 

foramina circulares, dispostos na metade superior da raiz, um medial e outro lateral ao 

apron. Face lingual da raiz similarmente plana, concavidade da margem posterior 

contínua com o sulco axial, longo e delgado, estendendo-se até a metade da altura da 

raiz, encerrando na abertura do foramen axial inferior (metade posterior do sulco 

encoberto labialmente; visível por transparência); margem dorsal da raiz levemente 

soerguida lingualmente, com a abertura do foramen axial superior centralmente; e a 

abertura do foramen mesio-lingual próximo à margem medial da raiz.    

 

Dentículos dérmicos. Dentículos dérmicos densamente agrupados, encobrindo 

inteiramente a superfície do corpo, exceto nas margens posteriores das nadadeiras e 

na superfície dorsal dos clásperes; forma dos dentículos dérmicos com variação 

topológica longitudinal e ao longo do desenvolvimento ontogenético; porém forma da 

placa basal e base da coroa constantes, com variação restrita à forma das lâminas 

dorsais; placa basal tetracuspidada, com um fina crista partindo de cada cúspide, 
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projetadas centralmente, formando uma base da coroa em forma de um pedicelo 

romboidal, suportando a lâmina dorsal. 

 

Neonatos a 400 mm TL. (Fig. 57) Neste estágio, toda a superfície do corpo com 

lâminas dorsais em forma de coroa, margem anterior retilínea a ligeiramente côncava, 

margens laterais oblíquas latero-posteriormente, com a margem posterior tridentada; 

região anterior da lâmina dorsal com uma concavidade circular a triangular; superfície 

dorsal da lâmina com três cristas longitudinais, uma central, originada posterior à 

concavidade anterior, estendendo-se sobre a linha mediana dorsal, encerrada na 

extremidade distal do dente central; cristas laterais originando-se na borda lateral da 

margem anterior, margeando a borda lateral da lâmina, encerrando-se na extremidade 

distal do dente lateral; largura e extensão relativa dos dentes posteriores da lâmina 

com variação topológica longitudinal no corpo do tubarão; lâminas dorsais na região 

da margem anterior do focinho até a extremidade posterior dos olhos com longos e 

largos dentes centrais, comprimento do dente posterior central pouco maior que uma 

metade do comprimento da lâmina dorsal, largura da base do dente anterior dois 

terços da largura da lâmina dorsal; dentes laterais curtos, um terço do comprimento do 

dente central, largura do dente lateral entre um meio e um terço da largura da base do 

dente central; nesses dentículos, cristas longitudinais laterais praticamente sobre a 

margem lateral, pouco distinguíveis. Região espiracular com dentes posteriores das 

lâminas proporcionalmente pouco mais alongados que aqueles da região anterior da 

cabeça; comprimento do dente central aproximadamente 0,6 vezes o comprimento 

total da lâmina dorsal, largura na base do dente central aproximadamente metade da 

largura da lâmina dorsal; dentes laterais metade do comprimento do dente central, 

largura dos dentes laterais 0,4 vezes a largura da base do dente central. Da região 
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branquial até a nadadeira cauda, dentes posteriores das lâminas dorsais ainda mais 

longos e delgados, comprimento do dente aproximadamente três quartos do 

comprimento da lâmina dorsal, largura da base do dente central menor que um terço 

da largura da lâmina dorsal; dentes laterais similarmente delgados, largura da base dos 

dentes laterais um terço da largura do dente central, e longos, comprimento dos dentes 

laterais entre metade a dois terços do comprimento do dente central. 

 

Juvenis de 400 mm TL a 600 mm TL. (Fig. 58). Neste estágio, dentículos descrito nos 

estágios de neonato a 400 mm TL ainda em grande proporção (menor proporção dos 

dentículos do estágio anterior quanto maiores os espécimes); adicionalmente, com 

outro tipo de dentículo dérmico com lâminas dorsais em forma de folha, comprimento 

da lâmina1,5 vezes a largura, aproximadamente 1,2 vezes o comprimento e a largura 

dos dentículos do estágio de neonato a juvenis com 400 mm TL. Lâmina dorsal com 

margem anterior retilínea a ligeiramente côncava, margens laterais ligeiramente 

convexas, longitudinalmente orientadas, e margem posterior tridentada. Superfície 

dorsal da lâmina com uma circular a triangular concavidade no terço anterior; três 

delgadas (porém conspícuas) cristas longitudinais presentes; uma crista central 

originando-se na margem posterior do da concavidade anterior (em alguns dentículos, 

crista estendendo-se sobre a concavidade até a margem anterior), estendendo-se sobre 

a linha mediana dorsal da lâmina até a extremidade distal do dente central; um par de 

cristas laterais originando-se no terço lateral da margem anterior, projetando-se 

obliquamente até a extremidade distal dos dentes laterais. Tamanho dos dentes 

posteriores da lâmina dorsal variável nas diferentes regiões do corpo; na região 

anterior da cabeça, largura da base do dente central aproximadamente dois terços da 

largura da lâmina dorsal, e comprimento próximo de um terço do comprimento da 
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lâmina dorsal; dentes laterais pequenos, comprimento menos de um quarto do 

comprimento do dente central, largura dos dentes laterais um terço dos dentes 

centrais. Na região espiracular, dentes laterais com mesmas proporções dos dentes 

laterais da lâminas da região da cabeça, porém, relativamente mais pontiagudos; dente 

central similarmente longo, comprimento um terço da lâmina dorsal, largura da base 

do dente central metade da largura da lâmina dorsal. Da região branquial até a 

nadadeira caudal, dentes posteriores similares em proporção aos dentes das lâminas 

dorsais da região espiracular, apenas com os dentes laterais pouco mais alongados, 

comprimento do dente lateral um terço do dente central.  

Nesse estágio, surgimento de poucos dentículos dérmicos com as lâminas 

dorsais comuns que recobrem a superfície do corpo dos adultos (comprimento e 

largura aproximadamente 2 vezes maior que os dentículos do estado de neonato a 

juvenis com 400 mm TL), sendo que espécimes maiores apresentam uma leve maior 

proporção (porém, ainda, em baixas quantidades). 

 

Adultos (machos a partir de 665 mm TL e fêmeas com mais de 1000 mm TL). (Fig. 

59). Superfície do corpo recoberta principalmente por dentículos com lâminas dorsais 

em forma de folha, duas vezes mais longo e largo que as lâminas dorsais presentes em 

neonatos a juvenis de 400 mm TL, e aproximadamente 1,5 vezes o comprimento e a 

largura dos dentículos maiores descritos no estágio de juvenis com 400 a 600 mm TL; 

nesse estágio, dentículos do típicos do estágio menor (neonato a 400 mm TL) 

ausentes. Margem anterior das lâminas dorsais retilíneas ou côncavas, porém, nos 

dentículos em que a crista anterior estende-se até a margem anterior, região central da 

margem anterior projeta-se anteriormente, formando um pequeno abaulado, 

suportando a margem anterior da crista central (similar ao visto em Scymnodon 
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macracanthus e Scymnodon ichiharai e Scymnodalatias); margens laterais retilíneas a 

ligeiramente convexas, longitudinalmente orientadas; margem posterior tridentada; 

proporções dos dentes posteriores com variação topológica; na região anterior da 

cabeça até a região espiracular, dente central triangular, comprimento 

aproximadamente metade do comprimento da lâmina dorsal; largura da base do dente 

central dois terços da largura da lâmina dorsal; dentes laterais pequenos, triangulares, 

menores que um quarto do comprimento do dente central, largura dos dentes laterais 

menores que um quarto da largura da base do dente central; lâminas dorsais das 

regiões branquiais, tronco e cauda (incluindo a nadadeira caudal), com dentes 

posteriores similarmente triangulares, porém, relativamente mais delgados 

(comprimento similar aos dentículos da região anterior do corpo), largura do dente 

central metade da largura da lâmina dorsal; dentes laterais relativamente maiores que 

aqueles na região anterior, comprimento aproximadamente um quarto do 

comprimento do dente anterior, largura dos dentes laterais um quarto do dente central. 

Superfície dorsal da lâmina com uma circular a triangular cavidade no terço anterior 

da lâmina dorsal, e três cristas longitudinais; duas cristas laterais, estendendo-se 

postero-obliquamente do terço lateral da margem anterior até a extremidade distal dos 

dentes posteriores laterais; crista central com origem posterior à concavidade anterior 

ou na margem anterior da lâmina, sobre o soerguimento central na margem anterior; 

projetando-se posteriormente sobre a linha mediana (quando origem na margem 

anterior, crista central estendendo-se também sobre concavidade anterior) até a 

extremidade distal do dente posterior central. 

 

Coloração. Uniformemente cinza escuro a marrom escuro (marrom avermelhado a 

marrom claro em espécimes preservados). 
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Maturidade e tamanho.  Menor espécime macho maduro com 665 mm TL (BMNH 

1987.1.21.86-87); maior espécime macho adulto registrado com 689 mm TL (ZMH 

113882A). Maior macho juvenil registrado com 652 mm TL (MNHN 2003.0372), 

clásper estendendo-se posteriormente à metade posterior da margem posterior interna 

da nadadeira pélvica, porém, sem diferenciação das estruturas do clásper maduro, 

apenas com o sulco do clásper visível; clásper completamente mole ainda. Maior 

espécime reportado, fêmea adulta com 1062 mm TL (ZMH 119581A). 

 

Contagens vertebrais. Número total de vértebras 111 [108 – 116], número de 

vértebras monospondílicas 60 [58 – 62]; vértebras diplospondílicas pré-caudais 20 [15 

– 20]; número de vértebras diplospondílicas caudais 31 [31 – 41]. Primeiro espinho 

dorsal posicionado sobre as vértebras monospondílicas 30 (29 – 31); posição do 

segundo espinho dorsal sobre as vértebras variável, desde a vertebra monospondílica 

59 até as diplospondílica pré-caudal 4 (vértebra monospondílica 60 no syntipo BMNH 

1867.7.23.3). 

 

Distribuição geográfica. Com base nos espécimes examinados, Scymodon ringens 

apresenta distribuição exclusiva no Oceano Atlântico Nordeste e Leste-central, do 

norte da Irlanda até a Mauritânia, no noroeste do continente africano (Figura 60), de 

acordo com Compagno (1984). Compagno et al. (2005) e Ebert et al. (2013) citam 

uma possível ocorrência dessa espécime na Nova Zelândia. Os autores do presente 

estudo acreditam que isso seja um erro de identificação em listas de ocorrências, pois 

o tubarão do gênero Scymnodon presente na região do Sudoeste Pacífico é Scymnodon 
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macracanthus. Nenhum espécime examinado dessa região fora reconhecido como 

Scymnodon ringens. 

 

Observações. Dentre as espécies do gênero Scymnodon, S. ringens é única por 

apresentar lâminas dorsais dos dentículos dérmicos na forma adulta com uma 

concavidade no terço anterior, interrompendo a crista longitudinal central. Também é 

a espécie desse gênero em que os machos maturam com menor tamanho, a partir de 

665 mm TL.  

 Uma característica notável é a baixa variação no número de fileira de dentes 

na arcada inferior; nos demais Somniosidae, o aumento do tamanho do espécime é 

acompanhado com um aumento no número de dentes (ver tabelas 2 a 16). Já em S. 

ringens, dos menores juvenis observados (MNHN 1988 403, 298 mm TL) até as 

maiores fêmeas adultas (ZMH 119581A, 1062 mm TL), o número de fileira de dentes 

inferiores variou restritamente entre 27–31 fileiras (13-1-13 a 15-1-15).   

 

Scymnodon macracanthus (Regan, 1906) 

Centroscymnus macracanthus Regan, 1906: 436–437 (descrição original; localidade-tipo: 

Estreito de Magalhães, Oceano Pacífico); Bigelow & Schroeder, 1957: 84–96 (revisão 

taxonômica); Compagno, 1984: 58–59 (guia de identificação); Compagno, 1999: 474 

(lista de espécies).  

Scymnodon macracanthus: Garman, 1913: 210 (descrição taxonômica); Taniuchi & Garrick, 

1986: 119–134, figs. 2, 5 (descrição taxonômica); White et al., 2014: 213–229 

(redescrição de Scymnodon ichiharai). 

Proscymnodon macracanthus: Compagno et al., 2005: 113–114, Pl. 10 (guia de 

identificação); Ebert et al., 2013: 152, Pl 13 (guia de identificação). 
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Centrophorus plunketi Waite, 1910: 384–386, prancha XXXVII (descrição original; 

localidade-tipo: Nova Zelândia); Waite, 1914: 127, Pl. III (NOVA SINONÍMIA). 

Centroscymnus plunketi: Bigelow and Schroeder, 1957: 84–96 (revisão taxonômica); 

Compagno, 1984: 60–61 (guia de identificação); May & Maxwell, 1986: 118 (guia de 

identificação); Compagno, 1999: 474 (lista de espécies); White, 2008: 91, 93, Fig. 1 

(guia de identificação). 

Scymnodon plunketi: Garman, 1913: 210 (descrição taxonômica); Fowler, 1933: 239 

(descrição taxonômica); Fowler, 1941: 228 (descrição taxonômica); Garrick, 1955: 231 

(descrição taxonômica); Garrick, 1959b: 271 – 282, figs. 1–3 (descrição taxonômica); 

Cadenat & Blache, 1981: 87, figs. 67c, c1, c2 (chave de identificação); Yano & Tanaka, 

1984: 357 (chave de identificação); Taniuchi & Garrick, 1986: 119–134, figs. 2 

(descrição taxonômica); White et al., 2014: 213–229, fig. 8a (Redescrição de Scymnodon 

ichiharai). 

Proscymnodon plunketi: Whitley, 1934: 199 (listagem de espécimes); Compagno et al., 2005: 

114, Pl. 10 (guia de identificação); Last & Stevens, 2009: 91–92 (descrição taxonômica); 

Naylor et al., 2012a: 31–56 (estudos moleculares); Naylor et al., 2012b: 62, fig. 45 

(estudos moleculares); Ebert et al., 2013: 153, pl 13 (guia de identificação); Straube et 

al., 2013: 263 (estudos moleculares).    

 

Centrophorus waitei Thompson, 1930: 275–279, figs. 1–2 (descrição original; localidade-

tipo: off Kaikoura, Nova Zelândia); Richardson & Garrick, 1953: 22–37 (descrição 

taxonômica).     

Centroscymnus waitei: Garrick, 1954: 227-239, fig. 1-2 (revisão taxonômica); Garrick, 

1959b: 271 – 282 (descrição taxonômica; considerou C. waitei sinônimo júnior de 

Scymnodon pluketi). 
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Diagnose. Scymnodon macracanthus pode ser diferenciada das demais espécies do 

gênero Scymnodon por apresentar dentes da maxila inferior apenas com cúspides 

fortemente obliquas, com ambas margens de corte medial e distal obliquamente 

dispostas (vs. margem de corte medial obliqua e distal ereta, verticalmente dispostas 

em S. ringens e S. ichiharai); pela morfologia dos dentículos dérmicos dos adultos, 

lâminas dorsais com margem posterior tridentada e com três cristas longitudinais 

estendendo-se por toda superfície da lâmina (vs. adultos com dentículos arredondados 

com margem posterior serreada, ondulada ou lisa e três a cinco cristas longitudinais 

em S. ichiharai; dentículos dérmicos com margem tridentada e três cristas 

longitudinais, com crista central interrompida anteriormente pela presença de uma 

concavidade circular em S. ringens); pela nadadeira peitoral relativamente mais larga, 

largura da margem posterior variando entre 7,1 – 9,4% TL (vs.4,6 – 6,9% TL em S. 

ichiharai; 4,5 – 7,2% TL em S. ringens). Scymnodon macracanthus adicionalmente 

diferencia-se de seus demais congêneres pela forma do esqueleto de ambas nadadeiras 

dorsais, primeira dorsal com primeira série de radiais dorsais com cinco cartilagens 

retangulares, com a primeira, terceira e quarta cartilagens centrais alongadas, mais 

longas do que largas, e a segunda e quinta cartilagens apenas pouco mais longas do 

que largas, quase quadradas (vs. duas cartilagens trapezoidais em S. ringens; duas 

cartilagens, anterior triangular e posterior retangular em S. ichiharai); esqueleto da 

segunda nadadeira dorsal com primeira série de radiais dorsais com cinco cartilagens, 

as quatro cartilagens anteriores retangulares e a posterior trapezoidal (vs. três 

cartilagens radiais primárias retangulares em S. ringens; duas cartilagens radiais 

primárias, anterior retangular e segunda trapezoidal na forma em S. ichiharai). 

 Scymnodon macracanthus adicionalmente pode ser distinguida de Scymnodon 

ringens por apresentar sobre a região sinfisial da mandíbula apenas dentes 
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assimétricos com cúspides assimétricas e oblíquas (vs. dente simétrico e cúspide ereta 

sobre a sínfise de S. ringens); pela uma relativa menor altura das cúspides centrais dos 

dentes do arco maxilar inferior, altura da cúspide central aproximadamente metade do 

comprimento da raiz basal (vs. cúspides centrais muito desenvolvidas, altura da 

cúspide central aproximadamente 1,5 a 2 vezes o comprimento da raiz basal em S. 

ringens); por uma menor distância entre os sulcos labiais anteriores, variando entre 

4,8 – 5,5% TL (vs. 6,4 – 8,4% TL S. ringens); por apresentar primeira nadadeira 

dorsal anteriormente posicionada, distância pré-primeira dorsal 26,3 – 33% TL (vs. 34 

– 39,2 % TL em S. ringens); pelos espinhos dorsais relativamente mais robustos, 

largura do espinho dorsal equivalente ao comprimento de dois a três centros 

vertebrais (vs. largura máxima do espinho dorsal equivalente ao comprimento de uma 

vértebra em S. ringens); por uma nadadeira caudal com margem posterior claramente 

separado em dois lobos, com margem posterior do lobo dorsal obliqua e margem 

posterior do lobo inferior ereta (vs. nadadeira caudal, com a margem posterior 

inteiramente obliqua, sem uma clara divisão em lobo superior e inferior em S. 

ringens); pelos maior tamanho relativo de maturação de machos, Scymnodon 

macracanthus apresentando espécimes machos com clásperes totalmente 

desenvolvidos a partir de 950 mm TL (vs. machos com clásperes totalmente 

desenvolvidos em espécimes com 665 mm TL em S. ringens). Scymnodon 

macracanthus pode ainda ser distinguida de S. ringens por um rostro relativamente 

mais longo, comprimento do rostro variando entre 3,5 – 4 vezes o comprimento do 

neurocrânio (vs. comprimento do rostro aproximadamente 6-7 vezes o comprimento 

do neurocrânio em S. ringens); por um teto craniano projetando-se dorsalmente em 

forma de bastão, alongado e retilíneo, largura do teto craniano aproximadamente um 

terço do comprimento do teto e entre um quarto a um quinto da largura do 
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neurocrânio (vs. teto craniano dorsalmente soerguido com forma variando entre 

elipsoidal a romboidal, largura do teto craniano aproximadamente metade do 

comprimento do teto craniano e um terço da largura do neurocrânio em S. ringens); e 

por uma superfície plana da placa basal do neurocrânio (vs. superfície da placa basal 

com superfície abaulada, convexa em seção transversal em S. ringens).   

Scymnodon macracanthus pode ser adicionalmente reconhecido de S. 

ichiharai por apresentar dentículos dérmicos relativamente maiores na forma adulta, 

comprimento dos dentículos ao longo do tronco e da cauda aproximadamente duas 

vezes o comprimento dos dentículos dérmicos de S. ichiharai; e por um maior número 

total de vértebras, variando entre 108 – 119 centros vertebrais (vs. 100 – 103 em S. 

ichiharai). 

Holótipo. BMNH 1884.2.6.7, fêmea juvenil 670 mm TL, Estreito de Magalhães, 

Chile, Sudeste do Oceano Pacífico. 

 

Material adicional examinado. 15 espécimes (ver apêndice 1). 

 

Descrição. Medidas morfológicas apresentadas na tabela 9; dados merísticos na 

tabela 10. Descrição baseada em todos os indivíduos, porém, dados  do holótipo 

apresentados individualmente, com os limites da variação imediatamente posteriores 

entre parênteses ou colchetes. Para descrição, veja figuras 61-73. 

 

Morfologia externa. Corpo subcilíndrico, moderadamente robusto, cabeça 

relativamente alta, com a superfície dorsal da margem anterior do focinho à região 

dos espiráculos predominantemente achatada dorso-ventralmente  (altura da cabeça 

11,6 [8,7 – 14,2]% TL; largura da cabeça 14,8 [10,3 – 16,8]% TL); tronco e abdômen 
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similarmente altos, porém levemente comprimidos lateralmente (altura do tronco 12,8 

[8,2 – 17,5]% TL; largura do tronco 9,5 [7,2 – 14,5]% TL; altura do abdômen 11,9 

[7,6 – 16,1]% TL; largura do abdômen 6,1 [5,3 – 10,8]% TL); cauda com 

comprimento aproximadamente um terço do comprimento total; relativamente baixa, 

altura da cauda aproximadamente dois terços a metade da altura do tronco e abdômen  

(altura da cauda 5,1 [4,3 – 6,2]% TL; largura da cauda 4,6 [2,9 – 5,8]% TL); sem 

cristas longitudinais ao longo do corpo, nem cristas laterais na região caudal (Figs. 61, 

62). 

 Cabeça relativamente robusta, espessa, estendendo-se posteriormente até o 

quarto anterior do corpo (comprimento da cabeça 21,4 [18,2 – 22,7]% TL; largura da 

cabeça na região da boca 11,4 [9,1 – 12]% TL); margens laterais da cabeça 

obliquamente dispostas, afilando anteriormente até a extremidade distal das narinas. 

Focinho relativamente curto e moderadamente robusto (distância pré-orbital 4,2 [3 – 

4,7]% TL; largura da cabeça na região das narinas 6,9 [5,1 – 8,1]% TL); forma do 

focinho parabólica estreita em vista lateral; superfície dorsal do focinho 

predominantemente plana, superfícies lateral e ventral convexas; ápice do focinho 

relativamente largo, margem anterior variando entre semi-trapezoidal a semi-circular 

(Fig. 63). Olhos moderadamente desenvolvidos, elipsoidais, aproximadamente um 

sexto do comprimento da cabeça, 0,88 – 1,68 vezes o comprimento pré-orbital, 

comprimento do olho entre três a seis vezes a altura do olho (comprimento do olho 

5,4 [3,8 – 5,4]% TL; altura do olho 1,6 [0,6 – 1,8]% TL), posicionados no terço 

anterior da cabeça; extremidades anterior e posterior da abertura ocular agudas; 

extremidade anterior do olho posicionado posteriormente à borda posterior das 

narinas, borda posterior do olho verticalmente alinhado com a extremidade lateral da 

boca (extremidade distal das cartilagens labiais); superfície interorbital 
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predominantemente plana, relativamente larga (distância interorbital 10,1 [7,2 – 

10,1]% TL). Espiráculos moderadamente desenvolvidos, forma semi-circular a 

similar a uma forma de vírgula, comprimento do espiráculo variando entre um terço a 

metade do comprimento do olho e aproximadamente similar a largura das narinas 

(comprimento do espiráculo 1,9 [1,3 – 2,2]% TL); margem anterior fortemente 

convexa (formando um semi-círculo), margem posterior ligeiramente convexa a 

retilínea; espiráculos dispostos dorso-lateralmente (posicionados predominantemente 

na superfície dorsal, dado o achatamento da cabeça; mas facilmente visíveis em vista 

lateral), posicionados aproximadamente na metade do comprimento da cabeça 

(distância pré-spiracular 11,6 [9,3 – 12,3]% TL); superfície interspiracular 

predominantemente plana centralmente, inclinando latero-ventralmente em direção à 

borda interna do espiráculo; margem anterior do espiráculo parcialmente encobrindo 

dorsalmente uma grossa aba dérmica (aba ligada à superfície posterior do 

palatoquadrado); aba dérmica suportando 9 – 15 dobras pseudobranquiais. Aberturas 

branquiais verticalmente orientadas, similares em tamanho, primeira abertura 

branquial ligeiramente maior que as demais (altura da primeira abertura branquial 1,7 

[1,4 – 2,5]% TL; altura da quinta abertura branquial 1,4 [1,2 – 1,9]% TL), aberturas 

branquiais proximamente posicionadas, com uma pequena distância interbranquial 

(2,8 [2,4 – 3,4] % TL); aberturas branquiais posicionadas na porção postero-ventral da 

superfície lateral da cabeça (quinta abertura branquial circundado a origem da 

nadadeira peitoral), distância pré-branquial 18,6 (15,7 – 19,3)% TL; distância da 

extremidade posterior do olho à extremidade superior da primeira abertura branquial 

variando entre 7,7 (7,3 – 8,9)% TL.  

 Narinas relativamente largas (largura das narinas 2,3 [2 – 2,4]% TL), 

aproximadamente 1,19 – 2,34 vezes o comprimento pré-nasal, narinas proximamente 
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posicionadas a margem anterior do focinho, na superfície ventral (comprimento pré-

nasal 1,1 [0,8 – 2,7]% TL), obliquamente dispostas, antímeros separados por uma 

distância de 4,8 (3 – 4,8)% TL, margem posterior da narina posicionada anteriormente 

à extremidade anterior da abertura dos olhos. Margens anterior e posterior da narina 

com um pequeno barbelo triangular, posicionados no comprimento médio de cada 

uma das margens; barbelo anterior projetando-se posteriormente, barbelo posterior 

projetado anteriormente; barbelos posicionados adjancentemente uns ao outro, 

separando as aberturas anterior e posterior da cavidade nasal.  

 Boca ligeiramente arqueada posteriormente, moderadamente larga, largura da 

boca mais de três quartos da largura da cabeça (largura da boca 9,6 [7,4 – 9,8]% TL), 

posicionada ventralmente na metade anterior do comprimento da cabeça (distância 

pré-oral 7,9 [5,9 - 9]% TL); lábios superior e inferior levemente convexos, com o 

lábio superior marcadamente com maior grau de angulação que o lábio inferior. 

Sulcos labiais relativamente curtos, porém profundos,  sulcos labial superior 

ligeiramente côncavo, aproximadamente 1,5 vezes o comprimento do sulco labial 

inferior (comprimento do sulco labial superior 3,4 [2,6 – 3,4]% TL), distante de seu 

antímero por 5,5 (4,8 – 5,5)% TL; sulco labial inferior retilíneo (holótipo BMNH 

1884.2.6.7; MNHN 2008 1917) a ligeiramente côncavo (NSMT-P 42790; 

comprimento do sulco labial inferior 1,9 [1,6 – 2,6]% TL); sulco pós-oral retilíneo, 

alongado, projetando-se latero-posteriormente até o alinhamento vertical com a borda 

lateral do espiráculo, aproximadamente 1 – 1,5 vezes o comprimento do sulco labial 

superior (comprimento do sulco pós-oral 4,5 [2,8 – 4,5]% TL). Extremidades distais 

das cartilagens labiais proeminentemente separadas dos sulcos superior e inferior, 

porém, conectados por uma robusta aba de pele.  
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 Nadadeiras peitorais moderadamente desenvolvidas, evidentemente largas, 

comprimento da nadadeira peitoral aproximadamente 1,5 vezes a largura 

(comprimento da margem anterior 16,8 [12,7 – 16,8]% TL; largura da margem 

posterior 9,4 [7,1 – 9,4]% TL), com uma forma similar a uma pá ou um remo (Fig. 

64); base robusta (comprimento da base da nadadeira peitoral 9,2 [7,2 – 9,2]% TL), 

nadadeira peitoral posicionada posterior às aberturas branquiais, com a quinta 

abertura branquial circundando a origem da nadadeira; margem anterior ligeiramente 

convexa (metade anterior retilínea em alguns espécimes; e.g. holótipo BMNH 

1884.2.6.7; MNHN 2008 1917), curvando mais acentuadamente próximo ao ápice 

externo; ápice externo amplamente arredondado; margem posterior retilínea (MNHN 

2008 1917) a ligeiramente convexa (NSMT-P 42790), relativamente longa, orientada 

verticalmente a ligeiramente obliqua, em sentido postero-dorsal; ápice interno 

largamente arredondado, similar ao ápice externo; margem interna relativamente 

longa, variando entre retilínea e ligeiramente convexa (BMNH 1884.2.6.7, UF89183; 

respectivamente) aproximadamente metade do comprimento da margem posterior 

(comprimento da margem interna 7,3 [5,3 – 8,5]% TL). Extremidade distal da 

nadadeira peitoral, quando comprimida ao corpo, na maioria dos espécimes, 

estendendo-se posteriormente até a metade do comprimento da crista dérmica da 

primeira nadadeira dorsal, porém, alguns exemplares atingindo apenas a origem da 

primeira dorsal (NSMT-P 42790; USNM 408585) ou estendendo-se posteriormente 

até o alinhamento com a base exposta do primeiro espinho dorsal (Holótipo BMNH 

1884.2.6.7; USNM 408583). Nadadeiras peitorais moderadamente afastadas das 

nadadeiras pélvicas, distância entre a inserção da nadadeira peitoral e origem da 

nadadeira pélvica variando entre 24,9 (24,2 – 34,3)% TL. 
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 Nadadeiras pélvicas semi-romboidais, relativamente longas e alargadas 

(comprimento da nadadeira pélvica 11,7 [10,1 -12,9]% TL; altura da pélvica 5,6 [4,6 

– 6,7]% TL), posicionadas na metade posterior do corpo, distância pré-pélvica 54 (54 

– 61,3) % TL. Margem anterior ligeiramente convexa; ápice externo amplamente 

arredondado (Fig. 65); margem posterior retilínea (holótipo BMNH 1884.2.6.7) a 

levemente côncava (MNHN 2008 1916); ápice distal afilando posteriormente, 

formando uma extremidade aguda; margem interna retilínea, alongada (comprimento 

da margem interna 4,4 [3,4 – 6,7]% TL). Nadadeiras pélvicas robustas na base; parte 

flexível delgada. 

 Clásperes de machos adultos relativamente pequenos, apenas a metade 

posterior da glande projetando-se posterior à extremidade distal da nadadeira pélvica 

(em adultos, comprimento da margem interna do clásper 6,8 – 9,2% TL; comprimento 

da margem externa 3 – 3,6% TL; largura da base 1,1 – 1,3% TL). Sulco do clásper 

alongado, profundo, levemente convexo medialmente (altura do sulco 

aproximadamente metade da altura do clásper), estendendo-se da apópila (próximo a 

inserção da pélvica) até a hipópila (medial a origem do espinho do clásper; Fig. 66). 

Hipópila frouxamente delimitada por um estreitamento na extremidade posterior do 

sulco do clásper. Glande do clásper relativamente simples, sem especializações como 

abas ou fossas; afilada posteriormente, formando uma extremidade distal aguda; sulco 

espermático da glande delimitado pelas paredes externa e interna; comprimento da 

glande pouco maior que um terço do comprimento total do clásper; parede interna da 

glande estendendo-se da hipópila à extremidade distal do clásper, predominantemente 

retilínea , obliquamente orientada postero-medialmente da hipópila à margem interna 

da glande; leve engrossamento dérmico ao longo da borda dorso-lateral da parede 

interna, identificado como o rhipidio; rhipidio cobertor inconspícuo, tentativamente 
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identificado como um leve abaulamento dérmico na metade anterior da superfície 

dorsal da parede interna da glande; parede externa (levemente curvada medialmente 

na metade posterior em NSMT-P 42501). Parede externa retilínea (levemente curvada 

medialmente na metade posterior em NSMT-P 42501), projetando-se posteriormente 

da hipópila à extremidade distal da glande, ligeiramente oblíqua, adjacente à parede 

interna;  superfície lateral da parede externa da glande côncava, articulando e 

suportando o espinho do clásper (mas não enconbrindo dorsalmente o espinho do 

clásper). Espinho do clásper robusto, cônico, dorsalmente exposto, largura da base do 

espinho aproximadamente um terço da largura da glande; origem do espinho lateral a 

hipópila, projetando-se posteriormente lateralmente adjacente à parede externa da 

glande, atingindo o terço posterior da glande do clásper; afilado posteriormente em 

forma da “S”, extremidade posterior do espinho projetada postero-lateralmente. 

 Nadadeiras dorsais diferentes na forma,  primeira nadadeira dorsal 

posicionada no terço anterior do corpo (distância pré-primeira dorsal 29,5 [26,3 - 

33]% TL); segunda dorsal disposta no terço posterior do corpo (distância pré-segunda 

dorsal 56,2 [56,2 - 63]% TL). Primeira nadadeira dorsal semi-romboidal, parte 

posterior flexível similar a um remo (Fig. 67), relativamente curta (comprimento da 

primeira dorsal 16,8 [12,3 – 17,5]% TL), relativamente alta (altura da primeira dorsal 

3,4 [3,2 - 4]% TL); base similarmente curta (comprimento da base da primeira dorsal 

10,8 [6,9 – 12,6]% TL). Margem anterior alongada, correspondendo a mais de três 

quartos do comprimento total da primeira nadadeira dorsal (comprimento da margem 

anterior 14 [10,3 – 16,1]% TL), retilínea a ligeiramente convexa, mais 

acentuadamente curvada próximo ao ápice dorsal; crista dérmica formando a porção 

anterior ao espinho dorsal, robusta, comprimento da crista variável, 0,26 – 0,53 vezes 

o comprimento total da primeira nadadeira dorsal (comprimento da crista dérmica 7,3 
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[3,2 – 9,3]% TL); ápice da primeira dorsal amplamente arredondado; margem 

posterior obliquamente orientada ventro-posteriormente, retilínea na metade superior, 

porção inferior da margem posterior curvando e projetando-se posteriormente, 

formando uma extremidade distal aguda, afilando posteriormente; margem interna 

retilínea, comprimento variando entre 6,4 [4,9 – 6,4]% TL. Base do espinho exposto 

da primeira nadadeira dorsal afilada, posterior à extremidade distal da nadadeira 

peitoral (extremidade distal da nadadeira peitoral alinhada com espinho dorsal no 

holótipo, BMNH 1884.2.6.7; USNM 408583); posicionada no terço anterior da 

primeira nadadeira dorsal; parte exposta do espinho relativamente pequena (porém, 

espinho muito mais desenvolvido que nos gêneros Centroscymnus, Zameus e na 

espécie Scymnodon ringens; ver observações), afilada distalmente, extremidade distal 

estendendo-se dorsalmente até o terço superior da altura da primeira dorsal 

(comprimento do espinho 2,5 [1,2 – 2,5]% TL; largura do espinho 0,5 [0,2 – 0,5]% 

TL); margem dorsal do espinho ligeiramente convexa; margem ventral retilínea a 

ligeiramente côncava; ventral à margem dorsal, uma delgada crista estendendo-se ao 

longo de todo o espinho exposto.  

 Segunda nadadeira dorsal com forma semi-romboidal a triangular (Fig. 67), 

comprimento total e comprimento da base similares a primeira nadadeira dorsal 

(comprimento da segunda nadadeira dorsal 16 [13,2 - 16]% TL; comprimento da base 

9,3 [7,6 – 10,6]% TL), segunda dorsal 1,3 [1,2 – 1,4] vezes altura da primeira dorsal 

(altura da segunda nadadeira dorsal 4,6 [4,2 – 5,3]% TL). Margem anterior 

moderadamente longa, mais que três quartos do comprimento total da segunda 

nadadeira dorsal (comprimento da margem anterior da segunda nadadeira dorsal 11,7 

[8,8 – 13,2]% TL), inclinada postero-dorsalmente, côncava anterior ao espinho dorsal; 

convexa posterior ao espinho dorsal; crista dérmica robusta, porém, relativamente 
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curta, formando a parte anterior da margem anterior da segunda nadadeira dorsal, 

comprimento da crista dérmica variando entre 0,18 – 0,35 vezes o comprimento total 

da segunda nadadeira dorsal (comprimento da crista dérmica 4,3 [2,5 – 5,5]% TL); 

ápice dorsal amplamente arredondado; margem posterior convexa, obliquamente 

disposta ventro-posteriormente do ápice dorsal ao ápice dista; afilando 

posteriormente, formando uma aguda e delgada extremidade distal; extremidade distal 

da segunda nadadeira dorsal estendendo-se posteriormente entre origem ventral até a 

metade da distância entre as origens ventral e dorsal da nadadeira caudal; margem 

posterior interna relativamente alongada, ligeiramente maior que a altura da segunda 

dorsal (comprimento da margem posterior interna 6,4 [4,8 – 6,4] % TL). Base exposta 

do espinho da segunda nadadeira dorsal afilada, espinho protraindo externamente no 

terço anterior da segunda nadadeira dorsal, alinhado verticalmente com a inserção da 

nadadeira pélvica; espinho exposto relativamente curto (espinho muito mais 

desenvolvido que nos gêneros Centroscymnus, Zameus e na espécie Scymnodon 

ringens; ver observações), afilado distalmente, inclinado postero-dorsalmente, 

estendendo-se dorsalmente da metade da até o terço superior da altura da segunda 

nadadeira dorsal (comprimento do segundo espinho dorsal exposto 1,7 [0,7 – 1,8]% 

TL; largura do segundo espinho dorsal exposto 0,4 [0,2 – 0,4]% TL); margem dorsal 

do espinho ligeiramente convexa, margem ventral retilínea; ventral à margem dorsal 

do espinho, um delgada crista estende-se da base até a extremidade distal do espinho. 

 Cauda relativamente longa, aproximadamente um terço a um quarto do 

comprimento total; evidente concavidade ao longo das linhas medianas longitudinais 

dorsal e ventral do pedúnculo caudal; pedúnculo subcilíndrico, relativamente curto 

(aproximadamente um terço do comprimento da cauda), ligeiramente comprimido 

lateralmente (altura do pedúnculo 3,3 [3 – 3,6]% TL; largura do pedúnculo 1,8 [1,8 – 
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3,4] % TL). Nadadeira caudal heterocerca, longa, aproximadamente dois terços do 

comprimento total da cauda (Fig. 68); margem dorsal caudal ligeiramente convexa, 

alongada (comprimento da margem dorsal caudal 24,5 [20,1 – 25,9]% TL); margem 

ventral caudal (preventral) longa, aproximadamente 1,5 vezes comprimento da 

margem dorsal caudal, predominantemente convexa (comprimento da margem ventral 

caudal 14,4 [12,8 – 16,5]% TL); ápices dorsal e ventral angulares e amplos; margem 

posterior com uma conspícua forquilha caudal, separando as margens posteriores 

superior e inferior (distância da forquilha cauda à origem ventral da nadadeira 15,1 

[12 - 16]% TL; margem posterior inferior retilínea, verticalmente orientada, 

relativamente pequena (comprimento da margem posterior inferior caudal 4,2 [3,8 – 

6,5]% TL); margem posterior superior aproximadamente três a quatro vezes o 

comprimento da margem posterior inferior (comprimento da margem posterior 

inferior 16,4 [14,4 – 17,9]% TL); margem posterior superior obliquamente orientada 

postero-dorsalmente da forquilha ao entalhe caudal; entalhe caudal evidente, 

retangular, altura aproximadamente metade do comprimento da margem posterior, 

comprimento do entalhe aproximadamente um terço da altura do entalhe caudal; 

margem posterior do entalhe verticalmente orientada, retilínea a levemente convexa.      

 

Dentição. Dentição heterodonte dignática (Compagno, 1988), forma dos dentes 

superiores fortemente diferenciada dos dentes inferiores. Altura dos dentes superiores 

aproximadamente dois terços da altura dos dentes inferiores; altura dentes superiores 

na região sinfisial 0,63 – 0,90 vezes a altura dos dentes antero-laterais (fileiras 

longitudinais 4 – 9 de cada hemi-maxila, contados a partir da sínfise). A partir da 11a 

fileira longitudinal, redução gradativa dos dentes posteriores, com altura dos dentes 

mais posteriores metade da altura dos dentes antero-laterais. Dentes inferiores 
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similares em tamanho ao longo de toda mandíbula, cúspides centrais ligeiramente 

mais oblíquas nos dentes mais posteriormente posicionados. Arco superior com 33 – 

49 fileiras longitudinais de dentes; sínfise maxilar com uma ou nenhuma fileira 

longitudinal (maioria dos espécimes com uma fileira longitudinal sobre a sínfise; ver 

tabela 10); duas a três séries horizontais de dentes funcionais (variação no número de 

fileiras longitudinais, aparentemente, decorrente do incremento do número de fileiras 

longitudinais ao longo da maturação dos espécimes; posterior confirmação é 

necessária dado a baixa amostragem disponível); arco inferior com 25 – 34 fileiras 

longitudinais; mandíbula com uma única série horizontal de dentes funcionais 

(fórmula dentária 15–0–18 a 24–1–24/13–0–12 a 16–0–18); não foram observadas 

diferenças entre machos e fêmeas na forma da dentição (Fig 69). 

 Dentes superiores pontiagudos, triangulares, similares a forma de uma agulha; 

altura dos dentes superiores duas vezes a largura; comprimento da coroa 1,5 vezes a 

largura da raiz basal; cúspide central robusta, cônica, superfícies labial e lingual 

convexas, sem serrações nem cúspides acessórias marginais (Figs. 69 E, F); linhas de 

corte medial e distal retilíneas, levemente curvadas centralmente na base da cúspide; 

apron robusto, dois lobos estendendo-se dorsalmente até a margem superior da raiz 

basal, unidos medialmente no terço superior da raiz, formando as paredes do sulco em 

que se encontram as aberturas dos foramina mesial labial, com uma projeção 

arredondada dorsalmente projetada; apron projetando-se ventralmente até a base da 

cúspide central, suportando uma fina crista em cada um dos lobos do apron (crista não 

contínua com as margens de corte). Sulco da abertura dos foramina mesial-labial 

largo, aproximadamente um terço da largura da raiz basal, interrompido centralmente 

pela projeção dorsal do apron, com dois foramina, um medial e outro lateral à 

projeção. Raiz basal retangular, altura da raiz similar a largura; margem anterior 
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predominantemente retilínea, com uma delgada reentrância disposta no centro da 

margem (largura da reentrância menor que um sexta da largura da raiz basal), 

estendendo-se ventralmente até a porção posterior da metade superior da raiz basal; 

margens laterais ligeiramente convexas na metade superior, côncavas na metade 

inferior; margem posterior retilínea, horizontalmente orientada, com o foramen axial 

posicionado no centro da margem posterior; superfície lingual da raiz 

predominantemente plana, levemente soerguida na margem posterior da raiz; 

superfície lateral com lobos da raiz curtos e arredondados; um foramen  na parede 

lateral medial e outro na lateral distal, posicionado no terço inferior da coroa, entre o 

limite dorsal do lobo da raiz e a margem ventral da base da coroa. 

 Dentes inferiores trapezoidais, fortemente achatados lábio-lingualmente, 

assimétricos (sem dente simétrico, com cúspide ereta, sobre a sínfise); coroa curta, 

altura da coroa metade da altura da raiz basal; cúspides centrais fortemente oblíquas 

ao longo de todo o arco mandibular, sem serrações nem cúspides acessórias, com um 

ligeiro aumento da obliquidade nos dentes mais posteriormente posicionados (Fig. 

69); margem de corte medial convexa, fortemente obliqua, disposta latero-

dorsalmente (formando um ângulo de aproximadamente 15o); margem de corte distal 

convexa, obliqua, latero-dorsalmente disposta, formando um ângulo de 

aproximadamente 45o, superfícies labial e lingual da cúspide convexas. Base labial da 

coroa com apron alongado, estendendo-se até o terço inferior da raiz basal; largura do 

apron um terço da largura da raiz basal; margem distal da base da coroa com um 

amplo calcanhar distal (“distal heel”de Capetta, 1987; diâmetro do calcanhar um terço 

da largura da raiz basal), contíguo com  a parte inferior da margem de corte distal, 

encobrindo a borda medial do dente posterior subsequente; superfície lingual da base 

da coroa soerguida lingualmente, formando um abaulado na região central, a úvula. 
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 Raiz basal retangular, altura da raiz duas vezes a largura; margens laterais 

predominantemente retilíneas, verticalmente orientadas; margem inferior retilínea, 

com uma estreita reentrância disposta centralmente na margem, estendendo-se 

dorsalmente até o quarto inferior da altura da raiz (largura da reentrância menos de 

um sexto da largura da raiz basal; “basal notch” de Adnet & Capetta, 1987); 

superfície labial da raiz plana, com um par de foramina alinhados horizontalmente no 

terço superio da raiz, um posicionado medialmente ao apron, e o outro lateralmente; 

superfície lingual da raiz predominantemente plana, concavidade basal da margem 

inferior contínua com um delgado sulco axial estendendo-se dorsalmente até a 

margem posterior da raiz, porém, encoberto sobre a metade posterior de sua extensão 

(abertura do foramina axial inferior não visível); margem dorsal da raiz retilínea, 

soerguida lingualmente, formando uma estreita crista, com o foramen axial superior 

posicionado centralmente, abertura do foramen mesio-lingual sobre a crista da 

margem dorsal, próximo à borda da margem medial da raiz basal.      

 

Dentículos dérmicos. Dentículos dérmicos densamente agrupados, encobrindo 

inteiramente a superfície do corpo, com exceção às margens posteriores das 

nadadeiras e a superfície dorsal dos clásperes; dentículos dérmicos com variações 

morfológicas nas lâminas dorsais ao longo do desenvolvimento ontogenético dos 

indivíduos, apresentando também lâminas dorsais com diferentes formas em 

diferentes regiões do corpo do espécime. Entretanto, em todos os estágios do 

desenvolvimento, forma da placa basal constante, tetracuspidada, com uma fina crista 

originada em cada cúspide da placa basal, projetando-se ventralmente, formando uma 

base da coroa como um pedicelo triangular, suportando alargadas lâminas dorsais. 
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Como notado por Garrick (1959b), entre as cúspides principais na placa basal, 

pequenas cúspides secundárias (entre uma a duas entre cada cúspide principal).  

 

Juvenil com 582 mm TL. (Fig. 70). Região anterior do focinho com dois tipos de 

lâminas dorsais: uma relativamente menor (dois terços em largura e comprimento da 

lâmina maior nessa mesma região), ovalada, margem anterior arredondada, margens 

laterais posteriormente orientadas, margem posterior semi-triangular (porém, com as 

margens ainda ligeiramente curvadas); superfície dorsal da lâmina com uma 

conspícua crista central estendendo-se da margem anterior até a região central da 

margem posterior da lâmina; um par de cristas laterais delgados, inconspícuos, sobre 

a borda lateral da lâmina dorsal, originando-se na parte lateral da  margem anterior e 

encerrando-se na metade posterior da lâmina, na origem da margem posterior. 

Dentículos maiores com 1,5 vezes a largura e o comprimento da lâmina dos 

dentículos maiores acima descritos; lâminas dorsal ovais a romboidais, margem 

anterior retilínea a ligeiramente convexa, com uma projeção na região central, 

suportando a origem da crista central; margens laterais retilíneas a ligeiramente 

convexas, orientadas longitudinalmente a postero-lateralmente; margem posterior 

triangular a semi-elipsoidal, com alguns dentículos com uma leve formação de dentes 

posteriores laterais; superfície dorsal da lâmina com três cristas longitudinais, uma 

central, robusta, largura duas vezes a largura das cristas laterais, estendendo-se da 

projeção central da margem anterior até a região central da margem posterior; um par 

de cristas laterais conspícuas, margeando a borda lateral da lâmina dorsal, encerrando-

se no terço posterior da lâmina dorsal, na origem da margem posterior (ou na 

proeminência correspondente ao dente lateral posterior da margem posterior). Região 

espiracular com forma das lâminas dorsais similares às descritas na região anterior da 
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cabeça, inclusive, com os dois tipos de tamanhos observados; entretanto, nos dois 

tipos de dentículos com uma predominância de lâminas dorsais com a margem 

posterior triangulares, com pequenos dentes laterais (cristas laterais encerrando-se nos 

dentes posteriores laterais). 

 Superfície da primeira abertura branquial até região caudal com lâminas 

dorsais dos dentículos dérmicos em forma de coroa, margem retilínea a ligeiramente 

convexa, margens laterais levemente convexas, latero-obliquamente orientadas, 

margem posterior fortemente tridentada; dente posterior central alongado, delgado, 

triangular, comprimento do dente central dois terços do comprimento da lâmina, 

largura da base do dente central um terço da largura da lâmina; dentes posteriores 

laterais afilados, delgados, comprimento aproximadamente um terço do dente 

posterior central, largura da base dos dentes laterais posteriores menor que um terço 

da base de dente central posterior. Superfície da lâmina dorsal com três cristas 

longitudinais e uma triangular a circular cavidade no terço anterior; uma crista 

longitudinal central, estendendo-se posteriormente sobre a linha mediana dorsal, 

originando-se na borda posterior da concavidade anterior e encerrando-se na 

extremidade distal do dente posterior central; par de cristas laterais delgadas, 

praticamente sobre a borda lateral da lâmina, estendendo-se da extremidade lateral da 

margem anterior à extremidade distal do dente posterior lateral. Posteriormente, a 

partir da primeira nadadeira dorsal, dentículos com lâminas dorsais em forma de 

folha, relativamente mais largos (1,5 vezes a largura dos dentículos menores em 

forma de coroa) e longos (aproximadamente 1,2 vezes o comprimento da lâmina dos 

dentículos menores em forma de coroa); margem anterior retilínea a ligeiramente 

convexa; margens laterais ligeiramente convexas, longitudinalmente orientadas; 

margem posterior tridentada, dente posterior central relativamente menor, porém mais 
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largos, que os dentículos menores em forma de coroa; comprimento do dente central 

um terço do comprimento da lâmina dorsal, largura da base do dente central metade 

da largura da lâmina dorsal; dentes laterais triangulares, afilando posteriormente, 

relativamente pequenos, comprimento do dente lateral metade a um terço do 

comprimento do dente posterior central, largura um quarto da base do dente central 

posterior. Superfície dorsal da lâmina em forma de folha com três cristas 

longitudinais, alguns dentículos com uma cavidade circular no terço anterior da 

lâmina; uma crista central originando-se na margem anterior da lâmina ou na borda 

posterior da cavidade anterior, estendendo-se sobre a linha mediana dorsal até a 

extremidade posterior do dente central; par de cristas laterais originando-se na borda 

lateral da margem anterior, estendendo-se latero-obliquamente até a extremidade 

distal do dente posterior lateral.      

 

Juvenil com 691 mm TL. (Fig. 71). Região anterior da cabeça com dentículos 

similares aos descritos em juvenil com 582 mm TL; entretanto, dentículos com 

lâminas maiores em maior proporção; adicionalmente, presença de dentículos com 

lâminas morfologicamente similares, porém, 1,5 vezes em largura e comprimento as 

lâminas dos dentículos maiores do juvenil com 582 mm TL. Região espiracular 

similarmente encoberto por dentículos dérmicos similares àqueles descritos para 

juvenil com 582 mm TL, também com predominância dos dentículos com lâminas 

maiores; neste estágio com 691 mm TL, presença de alguns dentículos com lâminas 

1,5 – 2 vezes mais compridas e largas que os dentículos maiores do estágio de 582 

mm TL, lâmina dorsal oval, margem anterior convexa, com um largo soerguimento na 

porção central (suportando a origem da crista central), margens laterais ligeiramente 

convexas e longitudinalmente orientadas, margem posterior levemente tridentada, 
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dentes posteriores laterais praticamente inconspícuos, apenas dois pequenos 

soerguimentos triangulares; dente posterior central triangular, comprimento do dente 

posterior um terço do comprimento da lâmina dorsal, largura da base do dente 

posterior central dois terços da largura da lâmina dorsal; superfície dorsal com três 

cristas longitudinais, uma crista central, originando-se na projeção central da margem, 

estendendo-se sobre a linha mediana dorsal até extremidade posterior do dente 

posterior central; par de cristas laterais margeando a borda lateral da lâmina, originada 

no terço lateral da margem anterior, encerrada na extremidade posterior do dente 

lateral.  

Superfície das aberturas branquiais até a nadadeira caudal com morfologia das 

lâminas similares às descritas nessa região para o juvenil de 582 mm TL, porém com 

predominância dos dentículos maiores em forma de folha. Adicionalmente, dentículos 

com lâminas 1,5 vezes mais compridas e largas que os dentículos maiores descritos 

no juvenil com 582 mm TL; morfologicamente similar e com forma de folha, com 

três cristas longitudinais e tridentados posteriormente; apenas margem anterior da 

lâmina com uma projeção na porção central, suportando a origem da crista 

longitudinal central (região caudal com maior proporção dos dentículos maiores com 

projeção anterior na margem anterior).     

 

Juvenis com mais 859 mm TL e adultos. (Figs. 73, 74) Nesse estágio, dentículos 

dérmicos semelhantes aos observados nos estágios juvenis, porém relativamente 

maiores (aproximadamente 1,5 vezes mais longo e largo que os dentículos descritos 

no juvenil de 691 mm TL); da região da extremidade anterior do focinho até a região 

espiracular, dentículos dérmicos com lâminas dorsais arredondadas, com uma 

evidente projeção anterior na região central da margem anterior, suportando a crista 
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longitudinal central; margens laterais convexas; margem posterior arredondada a 

ligeiramente triangular (esta última forma da margem posterior em maior proporção 

na região espiracular); comprimento da lâmina dorsal aproximadamente quatro 

quintos de sua largura; superfície dorsal da lâmina com três cristas longitudinais 

robustas (largura da crista um décimo da largura da lâmina dorsal), uma crista central 

originando-se na extremidade anterior da projeção central da margem anterior, 

estendendo-se posteriormente ao longo da linha mediana dorsal da lâmina, 

encerrando-se largura mediana da margem posterior; cristas laterais originando-se na 

extremidade lateral da margem anterior, projetando-se posteriormente sobre a borda 

lateral da lâmina dorsal, encerrando-se no terço posterior. Dentículos dérmicos das 

formas juvenis, com larga crista central e afiladas cristas laterais encerrando-se no 

terço anterior da lâmina dorsal em baixa proporção (menos de um décimo da 

quantidade total de dentículos). 

 Região branquial até a nadadeira caudal recoberta principalmente por 

dentículos dérmicos com lâmina dorsal em forma de folha, margem anterior 

levemente côncava, com  um largo soerguimento, suportando a crista longitudinal 

cetral; margem posterior tridentada, dente central triangular, largo (largura da base do 

dente central três quartos da largura da lâmina dorsal), longo (comprimento do dente 

central um terço da lâmina dorsal); dentes laterais pequenos e curtos, comprimento do 

dente lateral um quinto do comprimento do dente central, largura do dente lateral um 

quinto da largura do dente central; superfície da lâmina dorsal com três cristas 

longitudinais largas (largura da crista central um décimo da largura da lâmina dorsal); 

crista central estendendo-se longitudinalmente sobre a linha mediana dorsal da lâmina 

do dentículo, da extremidade anterior da projeção na margem anterior à extremidade 

distal do dente central; cristas longitudinais relativamente mais curtas, um terço da 
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crista central, margeando a borda lateral da lâmina dorsal, estendendo-se da borda 

lateral da margem anterior ao ápice distal dos dentes laterais. Dentículos dérmicos das 

formas juvenis, tridentados com cristas longitudinais laterais finas e curtas 

(estendendo-se até o terço anterior da lâmina dorsal) ainda presentes, em baixa 

proporção (proporção menor que 1:10). 

 

Coloração. Uniformemente cinza escuro, marrom escuro a preto (marrom 

avermelhado a marrom claro em espécimes preservados). 

 

Maturidade e tamanho.  Menor espécime macho maduro com 1140 mm TL (NSMT-P  

42791); maior espécime macho adulto registrado com 1179 mm TL (NSMT-P 

32079). Maior macho juvenil registrado com 958 mm TL (UF 89183), com clásper 

estendendo-se posteriormente à extremidade posterior da margem posterior interna da 

nadadeira pélvica, porém, sem diferenciação das estruturas do clásper maduro, apenas 

com o sulco do clásper visível e clásper completamente mole ainda. Maior espécime 

reportado, fêmea adulta com 1215 mm TL (USNM 408584). 

 

Contagens vertebrais. Número total de vértebras 113 [108 – 119], número de 

vértebras monospondílicas 67 [57 – 67]; vértebras diplospondílicas pré-caudais 14 [15 

– 20]; número de vértebras diplospondílicas caudais 32 [31 – 41]. Primeiro espinho 

dorsal posicionado sobre as vértebras monospondílicas 29/30 (23/24 – 29/30); posição 

do segundo espinho dorsal sobre as vértebras variável, desde as vertebras 

monospondílicas 59/60 até as diplospondílicas pré-caudais 3/4 (holótipo 64/65 

monospondílicas). 
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Distribuição geográfica. Com base nos espécimes examinados, Scymnodon plunketi 

apresenta uma distribuição antártica descontínua, ocorrendo apenas nas regiões Sul 

dos Oceanos Pacífico, tanto no lado leste (Estreito de Magalhães, localidade-tipo) e 

oeste (Austrália e Nova Zelândia) e no Índico (Fig. 74), em conformidade com 

estudos anteriores (Compagno et al., 2005; Last & Stevens, 2009). Ebert et al. (2013) 

indica uma possível ocorrência dessa espécie no Mar da China, em Taiwan; porém, 

essa indicação é decorrente de uma errônea identificação de espécimes de S. ichiharai 

(White et al., 2014). A única nova ocorrência é dado a dois espécimes (MNHN 2008 

1916; MNHN 2008 1917) coletados na região central da parte Sul do Oceano Índico.  

 

Observações. A descrição dos dentículos dérmicos de juvenis menores que 500 mm 

TL fora anterioremente reportada na redescrição do holótipo de Centrophorus waitei. 

Nos espécimes aqui observados, similar formas morfológicas dos dentículos dérmicos 

foram observados nos espécimes MNHN 2008 1916 e MNHN 2008 1917 (menores 

espécimes examinados em meio a dentículos relativamente maiores, indicando que 

representam a mesma forma morfológica.  

 O holótipo de Scymnodon macracanthus apresentou o maior número de 

vértebras monospondílicas (67), 4 vértebras a mais que os valores máximos 

encontrados em todos os outros espécimes. Porém, o número total de vértebras esteve 

em meio ao intervalo de variação com os demais espécimes de Scymnodon 

macracanthus (ver tabela 10). 

 

Scymnodon ichiharai Yano and Tanaka, 1984 

Scymnodon ichiharai Yano and Tanaka, 1984: 341–360, figs. 2–6 (descrição original; 

localidade-tipo: Suruga Bay, Japão); Taniuchi and Garrick, 1986: 131–132 (revisão 



	   152	  

taxonômica); Compagno, 1999: 474 (lista de espécies); White et al., 2014: 213–229, 

figs. 2–7 (redescrição de Scymnodon ichiharai). 

Zameus ichiharai: Compagno et al. 2005: 121, Pl. 11 (guia de identificação); Ebert et al., 

2013: 159, Pl. 14 (guia de identificação); Straube et al., 2013: 262–263 (estudos 

moleculares).  

 

Holótipo. NSMT-P 21723, macho adulto 978 mm TL, Suruga Bay off Okitsu, 

35°02.9' N, 138°34.6' E, Japan, 580 m profundidade. 

Parátipos. BMNH 1983.11.8.1, macho adulto 964 mm TL, Suruga Bay off Okitsu, 

690–790 m profundidade; TMFE 76, fêmea adulta 1350 mm TL, off Ohse, 620–720 

m profundidae; TMFE 78, fêmea adulta 1270 mm TL, off Ohse, 620–720 m 

profundidae; TMFE 288, fêmea adulta 1276 mm TL, off Miho; TMFE 1875, macho 

sub-adulto 942 mm TL, off Yui, 35°02.0' N, 138°37.0' E, 700 m profundidade; 

NSMT-P 21724, fêmea adulta 1340 mm TL, off Heda, Suruga Bay, Japan, 675–750 

m profundidade. 

Material adicional examinado. MZUSP uncat. (MC 127), fêmea adulta 1400 mm 

TL, Suruga Bay, Japan; NMMBP 15843, fêmea adulta, 1317 mm TL, Taiwan; TMFE 

29616, fêmea adulta 1304 mm TL, Suruga Bay, Japan.	  

 

Diagnose. Scymnodon ichiharai pode ser reconhecida de seus demais congêneres pela 

morfologia dos dentículos démicos nos adultos, com dentículos dérmicos pedicelados 

suportando lâminas dorsais em forma de folha, e com a margen posterior da lâmina 

serreada, ondulada ou lisa (vs. adultos com margem posterior da lâmina dorsal 

tridentada em S. ringens e S. macracanthus); por um menor número de vértebras, 100 

– 103 centros vertebrais (vs. 108 – 116 S. ringens; 108 – 119  em S. macracanthus); e 

pelo esqueleto da segunda nadadeira dorsal, com a primeira série de radiais dorsais 



	   153	  

com duas cartilagens radiais, anterior retangular e posterior trapezoidal (vs.  primeira 

série de radiais dorsais com cinco cartilagens, as quatro cartilagens anteriores 

retangulares e a posterior trapezoidal em S. macracanthus; três cartilagens radiais 

primárias retangulares em S. ringens). 

Scymnodon ichiharai adicionalmente separa-se de S. macracanthus por 

apresentar dentículos dérmicos relativamente menores na forma adulta, comprimento 

dos dentículos dérmicos do tronco e da cauda de S. ichiharai aproximadamente 

metade do comprimento dos dentículos em S. macracanthus; por cúspides centrais 

dos dentes inferiores em menor grau de obliquidade, com a margem de corte medial 

obliqua e margem de corte distal ereta (vs. margens de corte medial e distal 

obliquamente posicionadas em S. macracanthus); pela menor largura da nadadeira 

peitoral, largura da margem posterior variando entre 4,6 – 6,9% TL (vs. 7,1 – 9,4% 

TL em S. macracanthus); pela forma do esqueleto da primeira nadadeira dorsal, com 

a primeira série de radiais dorsais com duas cartilagens, anterior triangular e posterior 

retangular (vs. radiais dorsais primárias com cinco cartilagens retangulares, com a 

primeira, terceira e quarta cartilagens centrais alongadas, mais longas do que largas, e 

a segunda e quinta cartilagens apenas pouco mais longas do que largas em S. 

macracanthus)   

 Scymnodon ichiharai adicionalmente separa-se de Scymnodon ringens por 

apresentar a lâmina dorsal dos dentículos dérmicos com três a cinco cristas 

longitudinais estendendo-se ao longo de toda a extensão da lâmina (vs. três cristas 

longitudinais, com as crista central interrompida interiormente por uma concavidade 

circular no terço anterior da lâmina em S. ringens); por apresentar somente dentes 

assimétricos com cúspides assimétricas e oblíquas sobre a região da sínfise da 

mandíbula (vs. dente simétrico e cúspide ereta sobre a sínfise de S. ringens); por 
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cúspides centrais dos dentes inferiores relativamente menores, altura da cúspide 

central aproximadamente dois terços do comprimento da raiz basal (vs. cúspides 

centrais muito desenvolvidas, altura da cúspide central aproximadamente 1,5 a 2 

vezes o comprimento da raiz basal em S. ringens);  por uma menor distância entre os 

sulcos labiais anteriores, aproximadamente 6% TL (vs. 6,4 – 8,4% TL S. ringens); por 

apresentar primeira nadadeira dorsal anteriormente posicionada, distância pré-

primeira dorsal 27,2 – 32,4% TL (vs. 34 – 39,2 % TL em S. ringens); pelos espinhos 

dorsais relativamente mais robustos, largura do espinho dorsal equivalente ao 

comprimento de dois centros vertebrais (vs. largura máxima do espinho dorsal 

equivalente ao comprimento de um centro vertebral em S. ringens); nadadeira caudal 

com margem posterior separada em dois lobos, com margem posterior do lobo dorsal 

obliqua e margem posterior do lobo inferior ereta (vs. nadadeira caudal, com a 

margem posterior inteiramente obliqua, sem separação em lobo superior e inferior em 

S. ringens); pelo maior tamanho relativo de maturação de machos, Scymnodon 

ichiharai apresentando espécimes machos com clásperes totalmente desenvolvidos a 

partir de 950 mm TL (vs. machos com clásperes totalmente desenvolvidos em 

espécimes com 665 mm TL em S. ringens). Scymnodon ichiharai pode ainda ser 

distinguida de S. ringens por um rostro relativamente mais longo, comprimento do 

rostro variando entre 3,5 – 4 vezes o comprimento do neurocrânio (vs. comprimento 

do rostro aproximadamente 6-7 vezes o comprimento do neurocrânio em S. ringens); 

por um teto craniano projetando-se dorsalmente em forma de bastão, alongado e 

retilíneo, largura do teto craniano aproximadamente um terço do comprimento do teto 

e entre um quarto a um quinto da largura do neurocrânio (vs. teto craniano 

dorsalmente soerguido com forma variando entre elipsoidal a romboidal, largura do 

teto craniano aproximadamente metade do comprimento do teto craniano e um terço 
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da largura do neurocrânio em S. ringens); e por uma superfície plana da placa basal 

do neurocrânio (vs. superfície da placa basal com superfície abaulada, convexa em 

seção transversal em S. ringens).   

 

Descrição. Medidas morfológicas apresentadas na tabela 11; dados merísticos na 

tabela 12. Descrição baseada em todos os indivíduos, porém, dados do holótipo são 

apresentados individualmente, seguidos pelos limites da variação entre colchetes ou 

parênteses. Para descrição, veja figuras 75-85. 

 

Morfologia externa. Corpo subcilíndrico, robusto,  cabeça achatada relativamente 

alta, superfície dorsal predominantemente achatada dorso-ventralmente da margem 

anterior do focinho à região dos espiráculos (altura da cabeça 11,5 [9,8 – 14,1]% TL; 

largura da cabeça 13,9 [9,9 – 14,2]% TL); tronco e abdômen altos, ligeiramente 

deprimidos lateralmente (altura do tronco 12,2 [12,2 – 14,1]% TL; largura do tronco 

8,9 [7,7 - 13]% TL; altura do abômen 12,6 [11,1 – 14,3]% TL; largura do abdômen 

8,5 [6,6 – 8,8]% TL); comprimento da cauda aproximadamente um terço do 

comprimento total, relativamente baixa, altura da cauda aproximadamente metade da 

altura do tronco e abdômen, comprimida lateralmente (altura da cauda 5,8 [5,8 – 

6,8]% TL; largura da cauda 3,9 – 6,7% TL); corpo sem cristas longitudinais, nem 

quilhas laterais na região caudal (Figs. 75,  76). 

 Cabeça robusta, comprimento estendendo-se até o quarto anterior do corpo 

(comprimento da cabeça 22,9 [20,8 – 23,9]% TL; largura da cabeça na região da boca 

11,1 [9,4 – 12,1]% TL); margens laterais da cabeça (em vista dorsal), retilíneas e 

longitudinais das brânquias até a extremidade posterior dos olhos; porção anterior a 

extremidade posterior dos olhos ligeiramente obliqua, afilando levemente 
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anteriormente até a extremidade lateral das narinas (Fig. 77). Focinho relativamente 

curto, robusto, largo (distância pré-orbital 5,3 [3,9 – 5,7]% TL; largura da cabeça na 

região das narinas 5,5 [5,3 – 7,1]% TL); focinho com forma parabólica estreita em 

vista lateral; superfície dorsal do focinho plana, superfícies lateral e ventral convexas; 

ápice do focinho moderamente largo, margem anterior arredondada (forma retangular 

em parátipo BMNH 1983.11.8.1 devido preservação). Olhos grandes, elipsoidais, 

aproximadamente um quinto do comprimento da cabeça, 0,79 – 1,15 vezes o 

comprimento pré-orbital, comprimento do olho aproximadamente três a quatro vezes 

a altura (comprimento do olho 5,1 [4,3 – 5,1]% TL; altura do olho 1,7 [1 – 1,8]% TL), 

posicionados no terço anterior da cabeça; extremidades anterior e posterior da 

abertura ocular agudas; borda anterior do olho posterior à borda lateral da narina; 

borda posterior do olho alinhada com o canto da boca (extremidade lateral das 

cartilagens labiais); superfície interorbital predominantemente plana, relativamente 

larga (distância interorbital 8,7 [6,4 – 9,2]% TL). Espiráculos largos, semi-circular na 

forma, comprimento do espiráculo variando entre metade a um terço do comprimento 

do olho, similar a largura da narina  (comprimento do espiráculo 1,7 [1,3 – 2,2]% 

TL); margem anterior fortemente convexa, margem posterior retilínea; espiráculos 

dispostos dorso-lateralmente, posicionados aproximadamente na metade do 

comprimento da cabeça (distância pré-spiracular 11, 7 [10,5 – 11,9]% TL); superfície 

interspiracular predominantemente plana centralmente, inclinando latero-

ventralmente em direção à borda medial do espiráculo; margem anterior do espiráculo 

encobrindo parcialmente a borda anterior da grossa aba dérmica que suporta as dobras 

pseudobranquiais (variando entre 10 – 12 dobras pseudobranquiais). Aberturas 

branquiais orientadas verticalmente, similares em tamanho (apenas a primeira 

abertura branquial ligeiramente maior que as demais aberturas posteriores; altura da 
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primeira abertura branquial 2 [1,7 – 2,5]% TL; altura da quinta abertura branquial 1,5 

[1,5 – 2,1]% TL); aberturas branquiais próximas uma das outras, curta distância 

interbranquial 3,6 (3,3 – 4,6)% TL; aberturas branquiais posicionadas na parte 

posterior da cabeça, no terço inferior da superfície lateral, quinta abertura branquial 

circundando a origem da nadadeira peitoral, distância pré-branquial variando entre 

19,3 (17,1 – 19,3)% TL; distância da borda superior da primeira abertura branquial à 

extremidade posterior do olho variando entre 8,9 (8,1 – 9,5)% TL. 

 Narinas relativamente largas (largura das narinas 2 [1,5 – 2]% TL; 0,87 – 1,92 

vezes comprimento pré-nasal), posicionadas próximas a margem anterior do focinho, 

na superfície ventral (comprimento pré-nasal 1,7 [0,9 - 2]% TL); dispostas 

obliquamente, antímeros curtamente separados (distância internasal 3,8 [3,5 – 4,5]% 

TL); margem posterior da narina em posição anterior à extremidade anterior dos 

olhos. Margem anterior e posterior da narina com um pequeno barbelo triangular, 

posicionados no comprimento médio de cada margem; barbelo nasal anterior 

projetando-se anteriormente, barbelo nasal posterior projetando-se anteriormente, 

adjacente ao barbelo anterior, formando uma frouxa separação entre duas aberturas 

nas cavidades nasais, anterior e posterior. 

 Boca ligeira arqueada posteriormente, moderadamente larga, largura da boca 

mais de três quartos da largura da cabeça (largura da boca 8,9 [8,1 – 9,6]% TL), 

posicionada ventralmente no terço anterior da cabeça (distância pré-oral 8,1 [6,7 – 

8,2]% TL); lábios superior e inferior ligeiramente convexos, com o lábio superior 

marcadamente com maior grau de angulação que o lábio inferior. Sulcos labiais 

labiais relativamente curtos, porém marcadamente profundos; sulco labial superior 

côncavo, aproximadamente 1,5 – 2 vezes o comprimento do sulco labial inferior 

(comprimento do sulco labial superior 2,9 [2,9 – 3,5]% TL), distantes do seu antímero 
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por uma distância de 5,7 – 6% TL; sulco labial inferior ligeiramente côncavo 

(comprimento do sulco labial inferior 2,4 [1,6 – 2,6]% TL); sulco pós-oral retilíneo, 

projetando-se obliquo e posteriormente em direção à margem lateral, extremidade 

posterior do sulco pós-oral alinhado verticalmente com a borda lateral do espiráculo, 

similar em comprimento do sulco labial superior (comprimento do sulco pós-oral 3,1 

[2,4 – 3,5]% TL). Extremidades distais das cartilagens labiais conspicuamente 

separadas dos sulcos superior e inferior, porém ainda conectados por uma robusta aba 

de pele.  

 Nadadeiras peitorais com tamanho moderado, similares a forma de um remo 

(Fig. 78), comprimento da nadadeira peitoral aproximadamente duas vezes a largura 

(comprimento da margem anterior 12,5 [12 – 14,8]% TL; largura da margem 

posterior 5,9 [4,6 – 5,9]% TL); base robusta, parte posterior flexível delgada 

(comprimento da base 7,2 [7,2 – 8,7]% TL); nadadeira peitoral posicionada posterior 

às aberturas branquiais, origem circundada pela quinta abertura branquial; margem 

anterior ligeiramente convexa (parte anterior retilínea no holótipo NSMT-P 21723 e 

TMFE 78), curvando mais acentuadamente no terço posterior, próximo ao ápice 

externo; ápice externo arredondado; margem posterior retilínea a levemente convexa, 

relativamente curta, orientada verticalmente (holótipo NSMT-P 21723) a inclinada 

em sentido postero-dorsal; ápice interno amplo e arredondado; margem interna 

relativamente longa, retilínea a ligeiramente côncava, aproximadamente metade do 

comprimento da margem anterior na nadadeira peitoral (comprimento da margem 

interna 7,1 [4,9 – 7,6]% TL). Extremidade distal da nadadeira peitoral, quando 

comprimida ao corpo, atingindo entre a origem da primeira nadadeira dorsal e a 

metade do comprimento da crista dérmica, porém, não atingindo o primeiro espinho 

dorsal. Nadadeiras peitorais afastadas das nadadeiras pélvicas, distância entre a 
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inserção da nadadeira peitoral  e origem da nadadeira pélvica variando entre 30,8 

(30,3 – 36,5)% TL. 

 Nadadeiras pélvicas semi-romboidais, moderadamente longas e largas 

(comprimento da nadadeira pélvica 12,6 [12,6 – 14,1]% TL; altura da nadadeira 

pélvica 5,4 [5,4 – 6,6]% TL), posicionadas no terço posterior do corpo, distância pré-

pélvica 60,8 (60,2 – 63,3)% TL. Margem anterior predominantemente retilínea; ápice 

externo amplamente arredondado; margem posterior retilínea a levemente convexa; 

ápice distal afilado posteriormente formando uma extremidade ampla e angular; 

margem interna retilínea a levemente convexa, alongada (comprimento da margem 

interna 6,1 [4,5 - 7]% TL). Nadadeiras pélvicas robustas na base com parte posterior 

flexível delgada (Fig. 79). 

 Clásperes de machos adultos relativamente pequenos, apenas a metade 

posterior da glande projetando-se posteriormente à extremidade distal da nadadeira 

pélvica (em adultos, comprimento da margem interna do clásper 8,1 [8,1 – 8,5]% TL; 

comprimento da margem externa 2,8 [2,8 – 4,2]% TL; largura da base 0,9 [0,9 – 

1,3]% TL). Sulco do clásper profundo alongado, predominantemente retilíneo, 

aproximadamente metade do comprimento do clásper, estendendo-se da apópila 

(próximo à inserção pélvica) até a hipópila (medial à origem do espinho do clásper); 

profundidade do sulco aproximadamente metade da altura do clásper. Hipópila 

delimitada por um pequeno estreitamento posterior do sulco do clásper (Fig. 80). 

Glande do clásper relativamente simples, sem especializações como abas ou fossas; 

afilada distalmente, formando uma extremidade distal aguda; sulco espermático 

delimitado pelas paredes externa e interna da glande; comprimento da glande 

relativamente grande, maior que um terço do comprimento total do clásper; parede 

interna da glande estendendo-se da hipópila à extremidade distal do clásper, orientada 
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longitudinalmente, levemente curvado medialmente; leve engrossamento dérmico ao 

longo da borda dorso-lateral da parede interna da glande, tentativamente identificado 

como rhipidio; rhipídio cobertor não visualizado; parede externa levemente curvada 

medialmente, projetando-se posteriormente da hipópila à extremidade distal da 

glande, adjacente à parede interna; superfície lateral da parede externa da glande 

côncava, articulando e suportando o espinho do clásper (mas não encobrindo o 

espinho dorsalmente). Espinho do clásper robusto, cônico, dorsalmente exposto, 

largura da base do espinho um terço da largura da glande; origem do espinho lateral à 

hipópila, projetando-se lateralmente adjacente à parede externa da glande do clásper, 

atingindo o terço posterior da glande; espinho afilado posteriormente em forma de 

“S”, extremidade posterior do espinho projetada postero-lateralmente. 

 Nadadeiras dorsais diferentes na forma, primeira nadadeira dorsal posicionada 

no terço anterior do corpo (distância pré-primeira dorsal 29,5 [27,2 – 32,4]% TL); 

segunda nadadeira dorsal disposta no terço posterior do corpo (distância pré-segunda 

dorsal 64,1 [63,8 – 66,6]% TL). Primeira nadadeira dorsal semi-romboidal a 

triangular (Fig. 81), parte posterior flexível similar a um remo, com curtos 

comprimentos total e da base (comprimento da primeira dorsal 15,9 [13,7 – 17,6]% 

TL; comprimento da base 11,4 [8,1 – 12,7]% TL); relativamente alta (altura da 

primeira dorsal 3 [3 – 3,7]% TL). Margem anterior alongada, correspondendo a mais 

de três quartos do comprimento total da nadadeira dorsal (comprimento da margem 

anterior 14,6 [11,3 – 16,2]% TL), inclinada dorso-posteriormente, retilínea a 

ligeiramente côncava anterior ao espinho dorsal, levemente convexa posterior ao 

espinho, crista dérmica formando a porção anterior ao espinho dorsal da margem 

anterior da primeira dorsal, robusta, comprimento da crista 0,36 – 0,55 vezes o 

comprimento total da primeira dorsal (comprimento da crista dérmica 8,7 [4,9 – 
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9,1]% TL); ápice da primeira dorsal amplamente arredondado; margem posterior 

obliquamente orientada ventro-posteriormente; ápice distal amplo e angudo; margem 

interna predominantemente retilínea, comprimento variando entre 4,6 (4,6 – 5,7)% 

TL. Base do espinho exposto fina, posterior à extremidade distal da nadadeira 

peitoral, posicionada entre o terço anterior e a metade anterior da primeira nadadeira 

dorsal; parte exposta do espinho relativamente pequena, atingindo no máximo a 

metade da altura da primeira dorsal (comprimento do primeiro espinho dorsal exposto 

1,5 [0,5 – 1,8]%; largura do primeiro espinho dorsal exposto 0,4 [0,1 – 0,4]% TL; 

espinho, porém, mais proeminente que nos gêneros Centroscymnus, Zameus e na 

espécie Scymnodon ringens; similar a Scymnodon macracanthus; ver observações), 

afilada distalmente, extremidade distal estendendo-se dorsalmente até o terço superior 

da primeira dorsal; margem dorsal do espinho levemente convexa, margem ventral 

retilínea a ligeiramente côncava; crista longitudinal não visível nos espinhos dos 

representantes de Scymnodon ichiharai. Alguns espécimes com o primeiro espinho 

dorsal quase completamente encoberto por pele (parátipos NSMT-P 21724, TMFE 

76), apenas com a margem dorsal da parte distal do espinho visível (não a 

extremidade distal); porém, proporções do espinho internalizado similares a dos 

espécimes com espinho exposto (observado em radiografias). 

 Segunda nadadeira dorsal com forma triangular (Fig. 81), com uma larga área, 

maior que a área da primeira dorsal; pouco menor em comprimento, porém, altura da 

segunda nadadeira dorsal aproximadamente 1,5 – 1,8 vezes a altura da primeira 

(comprimento da segunda nadadeira dorsal 14,2 [10,5 – 15,8]% TL; altura da segunda 

nadadeira dorsal 5,6 [5,1 – 5,9]% TL); base da nadadeira relativamente comprida 

(comprimento da base da nadadeira 9,7 [8,9 – 11,7]% TL); margem anterior alongada, 

aproximadamente três quartos do comprimento da segunda nadadeira dorsal; 
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inclinada dorso-posteriormente; retilínea a ligeiramente côncava anterior ao espinho 

dorsal (comprimento da margem anterior 11 [9,9 – 12,1]% TL), convexa posterior ao 

espinho, curvando mais acentuadamente próximo ao ápice dorsal; crista dérmica 

robusta, porém, curta, formando a parte anterior ao espinho da margem anterior da 

segunda nadadeira dorsal, comprimento da crista 0,2 – 0,4 vezes o comprimento da 

segunda nadadeira dorsal (comprimento da crista dérmica 4,4 [3,1 – 5,7]% TL); ápice 

dorsal amplamente arredondado; margem posterior inclinada ventro-posteriormente  

do ápice à extremidade distal, retilínea a levemente convexa; extremidade distal 

angular e ampla, sem formação de uma delgada projeção distal; margem interna 

menor que a altura da segunda nadadeira dorsal, comprimento variando entre 4,6 (4,4 

– 5,3)% TL. Base exposta do espinho da segunda nadadeira dorsal fina, espinho 

protraindo no terço anterior da segunda nadadeira dorsal, alinhado verticalmente com 

a inserção da nadadeira pélvica; espinho exposto relativamente curto, afilado 

distalmente, obliquamente orientado dorso-posteriormente, estendendo-se 

dorsalmente até a metade da altura da segunda nadadeira dorsal (comprimento do 

segundo espinho dorsal exposto 1,5 [0,5 – 1,8]% TL; largura do segundo espinho 

dorsal 0,4 [0,1 – 0,4]% TL); espécimes com o segundo espinho dorsal encoberto 

totalmente pela pele (NSMT-P 21724; TMFE 76), porém, proporções do espinho 

similares aos espécimes com espinho exposto (verificado em radiografias). 

 Cauda relativamente longa, aproximadamente um terço do comprimento total; 

sulco proeminente sobre as linhas medianas dorsal e ventral ao longo do pedúnculo 

caudal; pedúnculo subcilíndrico, relativamente curto (um terço do comprimento 

caudal), ligeiramente comprimido lateralmente (altura do pedúnculo 3,3 [3,1 – 3,9]% 

TL; largura do pedúnculo 2,6 [2,3 – 3,3]% TL). Nadadeira caudal heterocerca (Fig. 

82), moderadamente longa, aproximadamente dois terços do comprimento da cauda; 



	   163	  

margem dorsal caudal ligeiramente convexa, longa (comprimento da margem dorsal 

caudal 18,1 [17 – 19,7]% TL); margem ventral caudal (preventral) alongada, convexa, 

0,64 – 0,75 vezes o comprimento da margem dorsal caudal (comprimento da margem 

preventral 12,1 [10,9 – 12,9]% TL); ápice dorsal angular (NMMBP 15843; TMFE 

1875) a arredondado (TMFE 78); ápice ventral estreito e arredondado; margem 

posterior variável, com evidente forquilha caudal (NSMT-P 21723; NMMBP 15843) 

ou forquilha caudal fracamente delimitada (TMFE 76; TMFE 288), separando as 

margens posterior inferior (verticalmente orientada e convexa) e superior 

(obliquamente orientada, convexa); espécimes TMFE 78 e TMFE 1875 com margem 

posterior contínua, inclinada postero-dorsalmente do ápice ventral até a forquilha 

caudal, sem formação de forquilha caudal nem separação em margem posterior 

superior e inferior (similar ao observado em S. ringens); quando observado, distância 

da origem ventral à forquilha caudal 13 (12,2 – 13,5)% TL; comprimento da margem 

posterior inferior 5,3 (3,1 – 6,2)% TL; margem posterior superior 12,8 (11,6 – 15,1)% 

TL. Entalhe caudal predominantemente retangular, altura do entalhe um terço da 

altura total da nadadeira caudal, comprimento do entalhe aproximadamente um terço 

da altura do entalhe caudal; margem posterior do entalhe convexa, verticalmente 

orientada. 

 

Dentição. Heterodonte dignatica (Compagno, 1988), forma dos dentes superiores 

fortemente diferente dos dentes inferiores. Altura dos dentes superiores 

aproximadamente dois terços dos dentes do arco mandibular; dentes na região 

sinfisial do arco maxilar 0,67 – 0,74 vezes a altura dos dentes antero-laterais (fileiras 

longitudinais 4 – 8 de cada hemi-maxila, contados a partir da sínfise). A partir da 10a 

fileira longitudinal, redução gradativa do tamanho relativo dos dentes posteriores, 
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com a altura dos dentes mais posteriores metade da altura dos dentes antero-laterais. 

Dentes inferiores similares em tamanho ao longo de toda mandíbula, dentes inferiores 

posteriores apenas com cúspides centrais ligeiramente mais oblíquas. Arco superior 

com 38 – 58 fileiras longitudinais de dentes; sínfise maxilar com uma ou nenhuma 

fileira longitudinal de dentes (maioria dos espécimes com uma fileira sobre a sínfise; 

ver tabela 12); duas a três séries horizontais de dentes funcionais; arco inferior com 

26 – 32 fileiras longitudinais; mandíbula com uma única série horizontal de dentes 

funcionais. Não foram observadas diferenças entre machos e fêmeas com relação à 

dentição (Fig. 83). 

 Dentes superiores pontiagudos, triangulares, similares a forma de agulha; 

altura do dente superior aproximadamente duas vezes sua largura; comprimento da 

coroa 1,5 vezes a largura da raiz basal; cúspide central larga, cônica, superfícies labial 

e lingual convexas, sem serrações nem cúspides acessórias marginais; linhas de corte 

medial e distal retilíneas, levemente curvadas internamente na base da cúspide central 

(Fig. 84); apron robusto, dois lobos projetados dorsalmente sobre a superfície labial 

da raiz basal, unidos medialmente na margem dorsal do sulco no qual se insere a 

abertura do foramen mesial labial, no terço inferior da raiz basal; apron suportando 

uma fina crista estendida ao longo de toda extensão do apron, contínua com as linhas 

de cortes da cúspide central. Sulco da abertura do foramen mesial-labial raso, 

pequeno, posicionado no limite entre a margem ventral do apron e a superfície labial 

da raiz basal. Raiz basal pentagonal, altura da raiz similar a largura; margem anterior 

retilínea, com uma delgada reentrância na região central (largura da reentrância menor 

que um sexto da largura da raiz basal) estendendo-se ventralmente até a porção 

posterior da metade superior da raiz basal; margens laterais retilíneas, verticalmente 

orientadas na metade superior, inclinadas centro-ventralmente na metade inferior; 
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margem posterior ligeiramente convexa, horizontalmente orientada, com o foramen 

axial centralmente posicionado; superfície lingual da raiz basal predominantemente 

plana, levemente soerguida na margem posterior; superfície lateral com lobos da raiz 

curtos e arredondados; um foramen em cada uma das superfícies laterais entre o limite 

dorsal dos lobos da raiz com o limite ventral da base da coroa, alinhado verticalmente 

com o terço inferior da altura da raiz basal.  

 Dentes inferiores trapezoidais, fortemente achatados lábio-lingualmente, 

assimétricos (sem dente simétrico sobre a sínfise); coroa moderada, altura da coroa 

similar a altura da raiz basal; cúspides centrais oblíquas ao longo de todo arco 

mandibular, sem serrações nem cúspides marginais acessórias, obliquidade 

aumentando levemente nos dentes mais posteriores (Fig. 84); margem de corte medial 

inclinada lateralmente, predominantemente côncava, mas com extremidade superior 

retilínea a ligeiramente convexa; margem de corte distal convexa, orientada 

verticalmente, praticamente ereta (obliquidade da cúspide central variável; no 

holótipo (NSMT-P 21723 dentes centrais anteriores com cúspide central ligeiramente 

oblíqua [Fig. 83]; porém, outros espécimes [TMFE 29616; NMMBP 15843] com 

dentes da mesma região com maior com relativa maior obliquidade, cúspide central 

praticamente triangular). Base labial da coroa com apron alongado, estendendo-se até 

o terço inferior da raiz basal; largura do apron variável, variando entre um terço e um 

quarto da largura da raiz basal; margem lateral da base da coroa com um circular 

calcanhar distal (“distal heel” de Capetta, 1987), contíguo com a parte inferior da 

margem de corte distal, encobrindo a borda medial do dente posterior subsequente; 

face lingual da base da coroa convexa, soerguida na região central e projetada 

lingualmente, formando a úvula. 
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 Raiz basal retangular, relação entre a altura e largura da raiz variando entre 1,1 

– 1,8 (medido nos dentes centrais; Figs. 83, 84); margens laterais retilíneas, 

verticalmente orientadas; margem inferior retilínea a levemente convexa, com um 

estreita reentrância posicionada centralmente, estendendo dorsalmente até o quarto 

inferior da altura da raiz basal (largura da reentrância aproximadamente um quinto da 

largura da raiz basal; “basal notch” em “Adnet & Capetta, 1987); superfície labial da 

raiz plana, com um foramen circular próximo à margem medial da raiz, no terço 

superior, outro foramen com a abertura no limite da margem distal do apron com a 

superfície labial da raiz, aproximadamente no quarto superior da raiz; superfície 

lingual da raiz basal plana, concavidade basal da margem inferior contínua com o 

sulco axial, delgado, estendendo-se dorsalmente, não encoberto até terço inferior da 

raiz, encoberto do terço inferior à metade da altura da raiz, encerrando-se na abertura 

do foramen axial inferior (parte encoberta e foramen axial; vistos por transparência); 

margem dorsal da raiz retilínea, soerguida lingualmente, formando uma projeção 

arredondada, suportando a abertura do foramen axial superior centralmente e abertura 

do foramen mesio-lingual próxima à margem medial da raiz.  

 

Dentículos dérmicos. Dentículos dérmicos densamente agrupados, encobrindo 

inteiramente a superfície do corpo, com exceção das margens posteriores das 

nadadeiras e na superfície dorsal dos clásperes; forma dos dentículos dérmicos com 

variação nas diferentes regiões do corpo do espécime; conforme notado por Yano & 

Tanaka (1984), Scymnodon ichiharai apresenta variação ao longo do 

desenvolvimento ontogenético; forma da placa basal e da base da coroa constantes, 

com variação nos dentículos restrita à forma das lâminas dorsais; placa basal 

tetracuspidada, com uma fina crista partindo de cada cúspide da placa basal, 
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projetadas em direção à região central de dentículo, formando uma base da coroa em 

forma de um pedicelo romboidal, suportando a lâmina dorsal. No presente estudo, 

pode-se analisar apenas espécimes adultos (e um sub-adulto com elementos do clásper 

completamente desenvolvidos, porém, não tão rigído quanto os demais adultos 

examinados). Yano & Tanaka (1984) apresentaram a figura de dentículos dérmicos 

extraídos do tronco, abaixo da primeira nadadeira dorsal, de um juvenil com 492 mm 

TL; esse espécime apresentou dentículos pedicelados, com lâminas dorsais em forma 

de coroa (similares aos juvenis de S. ringens), com margem posterior fortemente 

tridentadas, com o dente central aproximadamente um terço maior que os dentes 

laterais. A superfície dorsal dessas lâminas apresentavam uma circular concavidade 

no terço anterior, e três cristas longitudinais; uma crista central estendendo-se na 

metade posterior da lâmina (posicionada posteriormente à concavidade anterior), 

encerrando-se na extremidade posterior do dente central. Cristas laterais unidas 

anteriormente, circundando a margem anterior da concavidade, margeando a borda 

lateral da lâmina dorsal  e encerrando-se na extremidade distal dos dentes laterais. 

 

Adultos e sub-adultos maiores de 942 mm TL. (Fig. 85). Superfície da extremidade 

anterior do focinho até a região espiracular com lâminas dos dentículos dérmicos 

arredondadas a pentagonais, margem anterior com uma proeminente projeção na 

região central e duas concavidades laterais à projeção; margem posterior arredondada 

a triangular; superfície dorsal da lâmina com três cristas longitudinais; uma crista 

longitudinal central robusta, originando-se sobre a projeção central da margem 

anterior, estendendo-se sobre a linha mediana dorsal, encerrando-se no terço posterior 

da lâmina ou na extremidade posterior da margem posterior; um par de cristas laterais 

originando-se na região lateral da margem anterior, projetando-se longitudinalmente 
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sobre a lâmina dorsal e encerrando-se no terço posterior da margem posterior. Da 

região espiracular até a nadadeira caudal, lâminas dorsais com superfície similares aos 

descritos na região da cabeça, porém, margem posterior levemente ondulada (mais 

comuns na região espiracular), pentacuspidada ou serreada (estes dois últimos mais 

comuns da região branquial até a cauda).    

 

Coloração. Uniformemente marrom escuro a preto (marrom avermelhado a marrom 

claro em espécimes preservados). 

 

Maturidade e tamanho.  Menor espécime macho maduro com 942 mm TL (TMFE 

1875); maior espécime macho adulto registrado com 975 mm TL (NSMT-P 21723). 

Maior espécime reportado, fêmea adulta com 1350 mm TL (TMFE 76). Espécimes 

juvenis não foram encontrados em coleções zoológicas. 

 

Contagens vertebrais. Número total de vértebras 103 [100 – 103], número de 

vértebras monospondílicas 54 [53 – 55]; vértebras diplospondílicas pré-caudais 17 [14 

– 20]; número de vértebras diplospondílicas caudais 32 [25 – 32]. Primeiro espinho 

dorsal posicionado sobre as vértebras monospondílicas 23/24; posição do segundo 

espinho dorsal sobre as vértebras variável, sobre a última vértebra monospondílica 

(55) e a primeira vértebra diplospondílica pré-caudal; ou sobre a primeira e a segunda 

vértebras diplospondílicas pré-caudais (e.g. holótipo NSMT-P 21723). 

 

Distribuição geográfica. Ao longo do litoral do Japão e Taiwan. Os espécimes tipo 

de Scymnodon ichiharai foram todos coletados em Suruga Bay, Japão, entre as 

profundidades 450 – 830 m. Os espécimes de Taiwan foram coletados na costa de 
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Cheng-gong, Taitung, sudeste de Taiwan, porém, não há registro disponível da 

profundidade de coleta (Fig 86; veja também White et al., 2014).  

 

Observações. Conforme discutido em White et al. (2014), apesar da ocorrência 

disjunta, espécimes do Japão e de Taiwan compartilham as características 

diagnósticas de Scymnodon ichiharai, como os dentículos dérmicos pedicelados com 

lâminas dorsais similares a folha, com margem posterior continua, ondulada ou 

serreada e três a cinco cristas longitunidais sobre a superfície dorsal da lâmina (em 

adultos), a obliquidade característica dos dentes inferiores (relativamente menos 

eretos que em S. ringens e mais eretos que em S. macracanthus) e o menor número de 

centros vertebrais (além dos caracteres que separam individualmente de cada uma das 

espécies de Scymnodon). Não avaliou-se apenas os caracteres esqueléticos, pois 

apenas um espécime do Taiwan esteve disponível para dissecção. As diferenças 

encontradas na forma das nadadeiras peitorais e pélvicas foram observadas em 

espécimes de em ambas localidades, assim como as variações reportadas na forma, 

proporções e obliquidade dos dentes inferiores (e.g. largura relativa do apron; fig. 84). 

Um único espécime, TMFE 29616, apresentou um dente sinfisial ereto e simétrico, 

todos os demais espécimes apresentaram na região da sínfise dentes assimétricos. As 

nadadeiras dorsais dos espécimes japoneses apresentaram variação na protrusão dos 

espinhos dorsais (em todos espécimes de Taiwan os espinhos estavam expostos), 

sendo que a maioria apresentou espinhos dorsais externalizados, e.g. holótipo NSMT-

P 21723, mas o parátipo NSMT-P 21724 com os espinhos de ambas nadadeiras 

dorsais encobertos pela pele (recobrimento confirmado por radiografia). Dado essas 

variações terem sido reportadas em espécimes de ambas localidades (e por similares 

variações terem sido observadasnas demais espécies analisadas), elas foram 
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interpretadas como variações intraespecíficas e não indicativas que possam 

representar táxons distintos entre os espécimes de Japão e Taiwan.   

 

Gênero Scymnodalatias Garrick, 1956 

Scymnodalatias Garrick, 1956: 555-571, figuras 1-2. Espécie-tipo: Scymnodon sherwoodi 

Archey, 1921 por designação original e por ser monotípico. 

 

Diagnose. O gênero Scymnodalatias pode ser diferenciado dos demais gêneros da 

família Somniosidae por não apresentar nenhuma formação de espinho nas margens 

anteriores do esqueleto das nadadeiras dorsais, dorsal basal anterior com a margem 

anterior retilínea   (vs. espinho completamente desenvolvido, com base cartilaginosa e 

recobrimento dérmico protraindo externamente da margem anterior da cartilagem 

dorsal basal anterior em Centroscymnus, Centroselachus, Scymnodon e Zameus; 

espinho formado apenas pela base cartilaginosa ou base cartilaginosa com 

recobrimento dérmico, mas completamente internalizado em Somniosus); pela 

morfologia dos dentes do arco maxilar superior, com cúspide central muito alongada, 

dentes da região centro-lateral da maxila com comprimento da cúspide 

aproximadamente três vezes a largura da raiz (vs. cúspide central com comprimento 

aproximadamente igual a largura da raiz em Centroselachus; variando entre 1,2 – 1,5 

em Centroscymnus; variando entre 1,2 – 2 vezes o comprimento da raiz em 

Scymnodon; variando entre 1,5– 2,5 vezes o comprimento da raiz em Somniosus;  

variando entre 1,5 – 2 vezes o comprimento da raiz em Zameus);  

 Scymnodalatias separa-se de Centroscymnus, Centroselachus, Scymnodon e 

Somniosus por apresentar lâminas dorsais dos dentículos dérmicos com cristas 

transversais entre cristas longitudinais (vs. superfície dorsal da lâmina apenas com 

cristas longitudinais, sem qualquer crista transversal em Centroscymnus [dentículos 
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com cristas longitudinais até a origem da primeira dorsal], Centroselachus, 

Scymnodon e Somniosus). 

 Scymnodalatias pode ser diferenciado dos gêneros Centroscymnus, 

Centroselachus, Scymnodon e Zameus por apresentar pelo menor número de 

vértebras, com 81 centros vertebrais (vs. 100 – 113 em Centroscymnus; 103 – 111 em 

Centroselachus; 100 – 119 em Scymnodon; 96 – 102 em Zameus).  

 Scymnodalatias pode ser adicionalmente separado de Centroscymnus, 

Centroselachus, Scymnodon por não apresentar variação ontogenética na morfologia 

dos dentículos dérmicos ao longo do dos estágios de maturação, a forma dos 

dentículos nos juvenis é similar a forma do dentículo de adultos (vs. dentículos 

dérmicos das formas juvenis morfologicamente distintos dos dentículos dérmicos das 

formas adultas em Centroscymnus, Centroselachus, Scymnodon);  

 Scymnodalatias pode ser reconhecido de Centroscymnus, Centroselachus, 

Somniosus e Zameus por apresentar uma relativa maior distância entre as 

extremidades internas dos sulcos labiais anteriores, 8,1% TL (vs. 3,1–5,8% TL em 

Centroscymnus; 0,4–1,3% TL em Centroselachus; 4,2–6,1% TL em Somniosus; 3,9–

5,5% TL em Zameus). 

 Scymnodalatias distingue-se de Centroselachus, Scymnodon e Zameus pelo 

menor comprimento relativo do sulco labial anterior, aproximadamente 1,9% TL (vs. 

4,2 – 6,2 % TL em Centroselachus; 2,4 – 4,9% TL em Scymnodon; 2,4 – 3,9% TL em 

Zameus). 

Scymodalatias diferencia-se de Centroscymnus e Scymnodon pela morfologia 

da região rostral do crânio, rostro relativamente alongado e fino, levemente alargado 

na extremidade anterior, superfície rostral reta a levemente convexa, comprimento 

aproximadamente 3-4 vezes a largura rostral (vs. rostro, retangular, comprimento 
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aproximadamente 1 – 1,5 vezes a largura do rostro, e superfície dorsal variando de 

côncava a retilínea em Centroscymnus e Scymnodon); e pela fontanela anterior 

encerrada anteriormente, superfície da abertura cerebral não contínua com a superfície 

dorsal do rostro (vs. fontanela anterior não encerrada anteriormente, superfície dorsal 

do rostro contínua com a superfície da abertura cerebral em Centroscymnus e 

Scymnodon). 

 Scymnodalatias adicionalmente diferencia-se de Centroscymnus pela 

morfologia dos dentículos dérmicos ao longo do tronco e da cauda em adultos, 

lâminas dorsais arredondada anteriormente e tridentada posteriormente, com três a 

cinco cristas longitudinais e inúmeras cristas transversais (vs. dentículos dérmicos do 

tronco e cauda de adultos com lâminas dorsais semi-triangulares a arredondadas, a 

superfície dorsal é completamente lisa, sem qualquer formação de crista em 

Centroscymnus); e por apresentar um par de foramina para passagem das artérias da 

carótida interna na superfície ventral da placa basal (vs. um único forame para a 

passagem da carótida interna em Centroscymnus). 

 Scymnodalatias distingue-se de Somniosus por apresentar uma órbita 

elipsoidal, com as margens anterior e posterior afilada (vs. órbita arredondada a 

ovalada em Somniosus); por apresentar espiráculos com forma semi-lunar, margens 

anterior e posterior do espiráculo convexas (vs. espiráculos em forma de gota em 

Somniosus), e relativamente maiores, comprimento do espiráculo 1,2% TL (vs. 

comprimento do espiráculo relativamente menor, 0,2 – 0,7% TL em Somniosus);  por 

apresentar dentículos dérmicos apresentando uma coroas pediceladas suportando 

lâminas dorsais arredondadas, com a margem posterior da lâmina tridentada (vs. 

dentículos dérmicos com a coroa cônica, em Somniosus). 
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 Scymnodalatias pode ser adicionalmente diferenciado de Centroselachus pela 

forma da raiz dos dentes superiores, com forma semelhante a um triângulo, em forma 

de um “Y”, com as extremidades anteriores anguladas e margem anterior fortemente 

côncava, concavidade atingindo o terço posterior do comprimento da raiz (vs. forma 

geral da raiz e extremidades anteriores arredondadas, com a margem anterior com 

uma rasa concavidade, não atingindo o terço anterior do comprimento da raiz em 

Centroselachus). 

 Scymnodalatias pode ser diferenciado de Zameus por uma comissura lateral 

estendendo-se ao longo de toda a superfície lateral na região pós-orbital, formando a 

parede lateral do canal jugular (vs. comissura lateral incompleta, confluente com a 

superfície ventral do processo pós-orbital e projetando-se ventralmente somente até a 

borda superior do forame do nervo V [trigêmeo] em Zameus). 

 Scymnodalatias pode ser adicionalmente diferenciado de Scymnodon por 

apresentar margens da base do rostro lisa, sem qualquer processo ou projeção 

dorsalmente orientada (vs. extremidade posterior da margem do rostro com um 

processo dorsalmente orientado, posicionado aproximadamente na metade do 

comprimento da fontanela anterior em Scymnodon). 

 

Espécies. Scymnodalatias sherwoodi (Archey, 1921); Scymnodalatias albicauda 

Taniuchi & Garrick, 1986; Scymnodalatias garricki Kukuev & Kovalenko, 1988; 

Scymnodalatias oligodon Kukuev & Kovalenko, 1988. 

 

Observações. Dado a rara ocorrência das espécies desse gênero, não foi possível 

realizar uma revisão taxonômica completa. O holótipo de S. albicauda encontra-se na 

no FUMT no Japão, e o parátipo do NMNZ, na Nova Zelândia. Apesar do autor ter 
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obtido fundos para ir ao Japão, os recursos obtidos não foram suficientes para visitar 

essa instituição, então preferiu-se visitar as demais instituições que apresentavam uma 

maior representatividade de toda a família; o holótipo de S. sherwoodi encontra-se na 

Nova Zelândia e os holótipos de S. garricki e S. oligodon encontram-se na Rússia. 

Porém, a descrição do esqueleto foi possível dado ao embrião disponibilizados pelo 

HUMZ, o que permitiu realizar inúmeras inferências com relação ao 

interrelacionamento desse gênero com os demais representantes de Somniosidae. 

Um caracter que pode ter relevância para diagnosticar esse gênero é a forma da 

nadadeira caudal, com uma margem posterior do lobo inferior obliqua, antero-

dorsalmente inclinada, e não verticalmente disposta, como em Centroscymnus, 

Centroselachus, Zameus, Scymnodon ichiharai e Scymnodon ringens e Somniosus 

large group. Porém, os embriões de Scymnodalatias examinados (HUMZ 129360) 

apresentaram com margem verticalmente disposta.   Scymnodon plunketi parece ter 

variação, com alguns espécimes com a margem obliquamente disposta, e outros com 

a margem verticalmente disposta. Dado a variação e ao baixo número de espécimes 

analisado, não propomos essa diferença como diagnóstico, mas pode ter valor 

posteriormente se novos exemplares forem obtidos, caso seja uma característica 

específica dos exemplares do Atlântico. Os desenhos dos espécimes-tipo 

disponibilizados em Taniuchi & Garrick (1986) aparentemente mostram que a 

margem posterior do lobo inferior é obliquamente disposta.  

 Apresentamos aqui uma breve descrição do único exemplar juvenil analisado 

de Scymnodalatias cf. garricki (fêmea 417 mm TL; os demais espécimes eram 

embriões, possivelmente de S. albicauda), assim identificado simplesmente pela 

localidade do espécime, já que os caracteres utilizados para separação das espécies 
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não permitiram a identificação. Não fora autorizado a remoção de amostras dos dentes 

nem dentículos para análise em microscopia de varredura. 

 

Descrição. Corpo subcilíndrico, robusto, relativamente alto, cabeça levemente 

achatada dorso-ventralmente, superfície dorsal da margem anterior do focinho até os 

espiráculos predominantemente plana (altura da cabeça 13,5% TL; largura da cabeça 

14,3% TL); tronco e abdômen comrpimidos lateralmente (altura do tronco 14,4% TL; 

largura do tronco 10% TL; altura do abdômen 12,9% TL; largura do abdômen 7,4% 

TL); comprimento da cauda em torno de um terço do comprimento total do corpo, 

relativamente baixa, deprimida lateralmente (altura da cauda 4,7% TL; largura da 

cauda 3,4% TL); corpo sem cristas longitudinais, nem quilhas laterais na região 

caudal (Fig. 87). 

 Cabeça robusta, longa, comprimento da cabeça 25% TL; largura da cabeça na 

região da boca 12,3% TL; focinho relativamente curto, largo (distância pré-orbital  

5,8% TL; largura da cabeça sobre as narinas 6,4% TL); superfície dorsal do focinho 

plana, superfícies lateral e ventral convexa; margem anterior do focinho semi-elíptica 

(Fig. 88). Olhos relativamente pequenos, elípticos (comprimento do olho 4% TL; 

altura do olho 1,3% TL), extremidades anterior e posterior agudas, dispostos no terço 

anterior da superfície lateral da cabeça; extremidade anterior do olho posterior à 

extremidade distal da narina por uma distância equivalente a uma vez o comprimento 

do olho; borda posterior do olho alinhada com a extremidade distal das cartilagens 

labiais; superfície interorbital plana, larga (distância interorbital 10,9% TL). 

Espiráculos pequenos, semi-elípticos, comprimento do espiráculo 1,2% TL; superfície 

interspiracular abaulada, distância interspiracular 8,3% TL; espiráculos posicionados 

dorso-lateralmente, aproximadamente na metade do comprimento da cabeça 
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(distância pré-spiracular 11,8% TL). Aberturas branquiais verticalmente orientadas, 

longas, quinta abertura branquial ligeiramente maior que a primeira (altura da 

primeira abertura branquial 3,3% TL; quinta abertura branquial 3,5% TL), distância 

interbranquial 4,3% TL, posicionadas no terço inferior do terço posterior da superfície 

lateral, com a quinta abertura branquial circundado a origem da nadadeira peitoral 

(distância pré-branquial 20,7% TL).  

 Narinas relativamente longas (1,9% TL), posicionadas próximas à margem 

anterior do focinho na superfície lateral (distância pré-nasal 1,3% TL), separadas do 

sulco labial superior por 5,9% TL; antímeros separados por uma distância de 4,1% 

TL. Margens anterior e posterior com um pequeno barbelo nasal triangular. 

 Boca levemente arqueada posteriormente, larga (largura da boca 9,5% TL), 

posicionada ventralmente no terço anterior do comprimento do cabeça (distância pré-

oral 8% TL); lábios superior e inferior convexos. Sulcos labiais relativamente curtos, 

profundos; sulco labial superior côncavo (comprimento do sulco superior 1,9% TL), 

sulco labial inferior retilíneo (comprimento do sulco labial inferior 0,9% TL); sulco 

pós-oral retilíneo (comprimento do sulco pós-oral 3,4% TL). 

 Nadadeiras peitorais trapezoidais, parte posterior flexível delgada e similar a 

um remo (Fig. 88), relativamente longa, modaderadamente larga (comprimento da 

margem anterior 13,5% TL; largura da margem posterior 6,4% TL); base robusta, 

comprimento da base peitoral 5,5% TL. Margem anterior ligeiramente convexa, mais 

acentuadamente curvada próximo ao ápice externo; ápice externo arredondado e 

estreito; margem posterior côncava, metade superior obliqua dorso-posteriormente, 

metade inferior verticalmente orientada; ápice interno  amplo e arredondado, 

confluente com a margem interna da peitoral; margem interna retilínea, comprimento 

da margem interna 6,5% TL.  
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 Nadadeiras pélvicas triangulares, longas, similares em comprimento a 

nadadeira peitoral, relativamente estreitas (comprimento da nadadeira pélvica 12,2% 

TL; altura da nadadeira pélvica 4,9% TL); posicionadas no terço posterior do corpo, 

distância pré-pélvica 56,6% TL. Margem anterior ligeiramente convexa, ápice externo 

amplo e arredondado; margem posterior retilínea; ápice distal angular; margem 

interna retilínea (comprimento da margem interna 5,8% TL); nadadeiras pélvicas 

robustas na base, porém, parte posterior flexível delgada (Fig. 88). 

 Nadadeiras dorsais dissimilares, desprovidas de espinho (não há espinho 

internalizado; confirmado por disseção); distância pré-primeira nadadeira dorsal 

43,1% TL; distância pré-segunda nadadeira dorsal 60,4% TL. Primeira nadadeira 

dorsal semi-romboidal, parte posterior flexível similar a um remo, relativamente 

pequena (comprimento da primeira nadadeira dorsal 13,4% TL), proporcionalmente 

baixa (altura da primeira nadadeira dorsal 2,4% TL); comprimento da base 6,5% TL. 

Margem anterior longa (comprimento da margem anterior 11,4% TL), inclinada 

postero-dorsalmente, convexa, mais acentuadamente curvada próximo ao ápice 

dorsal; ápice dorsal amplo, arredondado; margem posterior retilínea, obliquamente 

orientada ventro-posteriormente; ápice distal agudo, afilando posteriormente com uma 

delgada projeção dérmica formando a extremidade distal; margem interna retilínea, 

comprimento 6,8% TL (Fig. 88). 

 Segunda nadadeira dorsal triangular, comprimento da segunda dorsal 15,7% 

TL, altura 3,1 % TL; base da segunda dorsal 9,2% TL. Margem anterior côncava, 

inclinada dorso-posteriormente em sua maior parte, convexa próximo ao ápice dorsal; 

comprimento da margem anterior  da segunda nadadeira dorsal 12,7% TL; ápice 

dorsal longo e arredondado; margem posterior inclinada postero-ventralmente, 
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retilínea; extremidade distal angular, com um pequena projeção dérmica na 

extremidade distal (Fig. 88). 

 Cauda relativamente longa, aproximadamente um terço do comprimento total 

do corpo; pedúnculo caudal com sulco ao longo das linhas medianas dorsal e ventral; 

subcilíndrico, curto (equivalente a um terço do comprimento da cauda), comprimido 

lateralmente (altura do pedúnculo caudal 3,3% TL; largura do pedúnculo caudal 2,3% 

TL). Nadadeira caudal heterocerca, proporcionalmente longa (dois terços do 

comprimento caudal); margem dorsal caudal ligeiramente convexa, alongada 

(comprimento da margem dorsal caudal 22,9% TL); margem ventral caudal 

(preventral) levemente convexa, comprimento 14,8% TL; ápices dorsal e ventral 

agudos e estreitos; margem posterior com uma evidente forquilha caudal, separando 

as margens posteriores superior e inferior (comprimento da forquilha caudal 11,5% 

TL). Margem posterior inferior ligeiramente convexa, obliquamente orientada 

postero-ventralmente da forquilha caudal ao ápice ventral (comprimento da margem 

posterior inferior 5,7% TL); margem posterior superior obliqua postero-dorsalmente, 

convexa da forquilha até o entalhe caudal (comprimento da margem posterior superior 

15,5% TL); entalhe caudal trapezoidal, largura e comprimento do entalhe 

aproximadamente metade do comprimento da margem posterior inferior; margem 

posterior do entalhe caudal côncava (Fig. 88). 

 

Dentição. Dentição heterodonte dignática (Compagno, 1988), forma dos dentes 

superiores marcadamente diferente dos dentes inferiores. Altura dos dentes superiores 

aproximadamente quatro quintos da altura dos dentes inferiores; dentes na região 

sinfisial do arco maxilar 0,79 vezes a altura dos dentes antero-laterais (fileiras 

longitudinais (fileiras longitudinais 5 – 12 de cada hemi-maxila, contados a partir da 
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sínfise). A partir da 13a fileira longitudinal, redução gradativa do tamanho relativo dos 

dentes posteriores, com a altura dos dentes mais posteriormente posicionados metade 

da altura dos dentes antero-laterais. Dentes inferiores similares em tamanho ao longo 

de toda mandíbula, mais posteriormente posicionados ligeiramente menores que os 

anteriores. Arco superior com 50 fileiras longitudinais de dentes, sem filerias 

longitudinais sobre sínfise maxilar; uma a duas séries horizontais de dentes 

funcionais; hemi-mandibula direita danificada, lado esquerdo com um dente sinfisial 

simétrico com mais 16 dentes assimétricos; mandíbula com uma única série 

horizontal de dentes funcionais (Fig. 89). 

 Dentes superiores pontiagudos, cônicos, similares a forma de agulha; altura 

dos dentes superiores três vezes sua largura; cúspide central afilada, cônica, superfície 

labial convexa, sem serrações nem cúspides acessórias marginais. Dentes inferiores 

trapezoidais, fortemente achatados lábio-lingualmente, com um dente simétrico e 

cúspide ereta sobre a sínfise; dentes adjacentes ao dente sinfisial com cúspides eretas, 

porém bases da coroa assimétricas; dentes subsequentes ligeiramente oblíquos, com 

leve marcado aumento da obliquidade nos dentes mais posteriormente posicionados 

(visto por radiografia); coroa moderada, altura da coroa 1,5 vezes a altura da raiz 

basal; cúspides centrais sem serrações nem cúspides acessórias marginais; margens de 

corte do dente sinfisial oblíquas, dorso-medialmente orientadas (formando um 

triângulo), levemente convexa na base da cúspide, retilínea até a extremidade dorsal; 

par de dentes adjacentes ao dente sinfisial (fileiras longitudinais 1 – 3) com ambas 

margens de corte inclinadas dorso-medialmente (em forma de triângulo), com 

margem de corte medial rasamente côncava, e margem de corte distal retilínea; dentes 

posteriores subsequentes com margem de corte medial oblíqua, retilínea, margem de 

corte distal verticalmente orientada, ereta, retilínea. Base da coroa com apron 
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alongado, estendendo-se ventralmente até a metade da altura da raiz basal, largura do 

apron aproximadamente um terço da largura da raiz; margem lateral da base da coroa 

com um calcanhar distal, contíguo com a parte inferior da margem de corte distal, 

encobrindo a borda medial do dente posterior subsequente; dente sinfisial com dois 

calcanhares distais na base da coroa (porém, dentes eretos adjacentes ao dente 

sinfisial com apenas um calcanhar distal; por isso, são considerados assimétricos, 

apesar a cúspide aparentemente simétrica). Raiz basal retangular, altura da raiz 

aproximadamente 1,8 vezes a largura; margens laterais retilíneas, verticalmente 

orientadas; margem inferior retilínea, com uma curta e estreita reentrância, 

estendendo-se dorsalmente até o quarto inferior da raiz basal (largura da reentrância 

menor que um quinto da largura da raiz basal).    

 

Dentículos dérmicos. (Fig. 90). Dentículos dérmicos densamente agrupados, cobrindo 

inteiramente a superfície do corpo do tubarão, com exceção às margens posteriores 

das nadadeiras; forma dos dentículos dérmicos variável ao longo do corpo do tubarão; 

dentículos dérmicos presentes em juvenis morfologicamente similares aos dentículos 

de adultos (Garrick, 1956; Taniuchi & Garrick, 1986); dentículos dérmicos dos 

adultos maiores, em valores absolutos, que os de juvenis. Morfologia da placa basal e 

da base da coroa não verificados (devido a dificuldade de preparação e baixo número 

de espécimes); lâminas dorsais na região da cabeça até a região espiracular ovais, com 

margem anterior arredondada; margem posterior semi-oval a aguda (lâminas com 

margem posterior aguda mais comuns na região espiracular); da região branquial à 

nadadeira caudal, lâminas dorsais em forma de folha, margem anterior arredondada, 

margem posterior tridentada; dente central longo, com forma triangular, comprimento 

do dente central um terço do comprimento da lâmina dorsal, relativamente largo 
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(largura do dente central metade da largura da lâmina dorsal); dentes laterais 

pequenos, comprimento variando entre um terço (ZMH122774) a metade do 

comprimento do dente central (HUMZ 129360; veja também Garrick, 1956; Taniuchi 

& Garrick, 1986). Margem anterior dos dentículos com uma projeção anterior na 

região central, formando a base da crista central; proeminência dessa projeção 

variável, mais evidente no espécime embrião analisado (HUMZ 129360), e nos 

dentículos dérmicos menores do juvenil examinado (ZMH 122774; ilustrado também 

em Garrick [1956] para o holótipo de S. sherwoodi); dentículos maiores com margem 

anterior inteiramente convexa, sem projeções (como demonstrado para S. albicauda 

em Taniuchi & Garrick, 1986). Superfície dorsal da lâmina com cinco cristas 

longitudinais; uma larga crista central (largura da crista um sexto da largura da 

lâmina), afilando posteriormente, com superfície dorsal escavada, estendendo-se da 

margem anterior da lâmina dorsal (e sobre a projeção anterior, quando presente) à 

extremidade posterior da lâmina, podendo ser a região central da margem posterior 

arredondada ou a extremidade distal do dente posterior central; dois pares de cristas 

laterais, paralelas entre si, obliquamente orientados latero-posteriormente, cristas 

laterais internas estendendo-se da borda latero-anterior à borda latero-posterior da 

crista central (quando dentículo arredondado) ou à extremidade distal dos dentes 

laterais posteriores; par de cristas externas estendendo-se do terço anterior ao terço 

posterior da lâmina dorsal. Entre as cristas longitudinais, superfície dorsal da lâmina 

com inúmeras cristas transversais ao longo de toda extensão, inclusive sobre a 

superfície dorsal da crista longitudinal central. 

 

Coloração. Uniformemente preto, apenas com a margem posterior da nadadeira 

caudal com um estreita faixa branca. 
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Maturidade e tamanho. Conforme Garrick (1956), o holótipo de Scymnodalatias 

sherwoodi (macho, 803 mm TL) descreveu clásperes que ultrapassam a extremidade 

distal da pélvica, com um espinho da glande em posição sub-terminal; com base 

nessas colocações (e com base no observado nas demais espécies), propõe-se que esse 

espécime já seja uma macho adulto. Não há registro de machos adultos para as outras 

espécies de Scymnodalatias. Nakaya & Nakano (1995) reportou uma fêmea de 

Scymnodalatias albicauda com 59 embriões em sua cavidade abdominal. Esse 

espécime fêmea apresentava 1110 mm TL. Com base na variação observada nos 

demais Somniosidae, essa espécie deve apresentar fêmeas maduras em torno de 1 

metro (ver respectivas seções das espécies dos gêneros Centroscymnus e Scymnodon). 

Não há maiores informações com relação à maturidade de fêmeas das demais 

espécies. 

 

Contagens vertebrais. Número total de vértebras 81, número de vértebras 

monospondílicas 39; vértebras diplospondílicas pré-caudais 14; número de vértebras 

diplospondílicas caudais 28. 

 

Observações. No espécime de Scymnodalatias cf. garricki examinado (ZMH 

122774), as nadadadeiras dorsais, apesar de não apresentarem espinhos dorsais 

(ausência completa do espinho confirmada por radiografia de ZMH 122774 e disseção 

de espécime de Scymnodalatias cf. albicauda HUMZ 129360), apresentam a crista 

dérmica anterior, que nos demais Somniosidae com espinhos, posicionam-se 

anteriormente aos espinhos dorsais, formando a metade anterior da margem anterior 

das nadadeiras dorsais. 
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 A comparação das medidas morfológicas tiradas do espécime examinado com 

as medidas obtidas em literatura (Garrick, 1956; Taniuchi & Garrick, 1986; Kukuev 

& Konovalenko, 1988) mostram apenas pequenas diferenças, em sua grande maioria 

menores que a variação observada nos demais Somniosidae (ver Tabela 13). Isso nos 

leva a questionar a validade dessas espécies nominais. A única diferença 

morfométrica marcante observada é entre Scymnodalatias albicauda e as demais 

espécies (e o espécime aqui examinado) é o comprimento da margem anterior da 

nadadeira peitoral: 13,5 % TL (ZMH 122774), 10,6% TL (holótipo S. sherwoodi), 

11,5% TL (holótipo S. garricki) e 9,6% TL (holótipo S. oligodon) vs. 17,2–18,6% TL 

em S. albicauda. Uma variação nessa magnitude só fora observada em 

Centroscymnus coelolepis (veja Tabela 1). Porém, deve-se ressaltar que mudanças 

alométricas não foram avaliadas, e que o holótipo de S. sherwoodi, conforme 

ressaltado por Garrick (1956) apresentava-se em péssimas condições de preservação. 

Portanto, essas diferenças observadas podem ser decorrentes de fatores externos do 

que realmente táxons separados. Kukev & Konovalenko (1988) diagnosticam 

Scymnodalatias oligodon com um número de fileira de dentes superiores menor que o 

número de fileira de dentes superiores (33 fileiras de dentes superiores/42 fileiras de 

dentes inferiores). Porém, deve-se levar em conta que esse espécime é um juvenil 

muito pequeno (260 mm TL), provavelmente neonato. Em espécimes juvenis das 

demais espécies de Somniosidae, por exemplo Centroscymnus owstonii (SU 23510, 

259 mm TL), apesar da diferença não ser tão marcada quanto em S. oligodon, o 

número de fileira de dentes inferiores é maior que o total de fileira de dentes 

superiores (27 fileiras de dentes superiores/32 fileiras inferiores).   

 

Gênero Zameus Jordan & Fowler, 1903 



	   184	  

Zameus Jordan & Fowler, 1903: 632 [espécie-tipo Centrophorus squamulosus (Gunther, 

1877), por descrição original e também por monotipia].   

 

Diagnose. O gênero Zameus pode ser distinguido dos demais gêneros da família 

Somniosidae por apresentar a parede lateral do crânio com uma comissura lateral 

relativamente curta, estendendo-se verticalmente da superfície ventral do processo 

pós-orbital até o foramen do nervo V (trigêmeo), com a o canal jugular aberto 

lateralmente (vs. comissura lateral estendendo-se verticalmente da superfície ventral 

do processo pós-orbital até a margem lateral da placa basal, formando a parede lateral 

do canal jugular em Centroscymnus, Centroselachus, Scymnodon, Scymnodalatias e 

Somniosus); um menor tamanho de maturação em espécimes machos, variando entre 

470 – 532 mm TL (vs. 719 – 972 mm TL em Centroscymnus; 554 – 720 em 

Centroselachus; 665 – 1179 mm TL em Scymnodon; maior que 1039 mm TL em 

Somniosus; 803 em Scymnodalatias [informação obtida apenas no holótipo em 

Scymnodalatias sherwoodi]). 

 Zameus pode ser adicionalmente diferenciado de Centroscymnus, 

Centroselachus, Scymnodon e Somniosus por apresentar dentículos dérmicos com 

cristas transversais ao longo estendendo-se entre as cristas longitudinais da lâmina 

dorsal (vs. superfície lisa entre as cristas longitudinais em Centroscymnus [lâminas 

dorsais com cristas longitudinais apenas nos dentículos da região da cabeça], 

Centroselachus Scymnodon e Somniosus). 

 Zameus pode ser diferenciado de Centroscymnus, Centroselachus e 

Scymnodon por apresentar dentículos dérmicos morfologicamente iguais ao longo de 

todo os estágios de maturação (vs. dentículos dérmicos com morfologia distinta entre 
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os estágios juvenis de desenvolvimento e aqueles presentes na forma adulta em 

Centroscymnus, Centroselachus e Scymnodon). 

 Zameus pode ser diferenciado dos gêneros Centroscymnus, Scymnodon e 

Somniosus pela morfologia da glande do clásper, com um espinho da glande 

relativamente mais delgado, metade posterior do espinho dorsalmente encoberto pela 

parede externa da glande, com base do espinho da glande em torno de um quarto a 

terço da largura da glande (vs. espinho da glande robusto, dorsalmente exposto, 

parede externa da glande posicionada lateralmente ao espinho, largura do espinho 

aproximadamente metade da largura da glande em Centroscymnus, Scymnodon e 

Somniosus); e pela forma da cartilagem ventral terminal no esqueleto do clásper, 

projetando-se dorsalmente em paralelo ao espinho da glande, com a porção dorsal da 

cartilagem ventral terminal projetando-se lateralmente e encobrindo dorsalmente a 

metade posterior do espinho da glande (vs. cartilagem ventral terminal projetando-se 

dorsalmente em paralelo ao espinho da glande, não ultrapassando a margem dorsal do 

espinho da glande em Centroscymnus, Scymnodon e Somniosus). 

Zameus pode ser diagnosticado de Centroscymnus e Centroselachus por 

apresentar superfície do terço anterior das lâminas dorsais sem a formação de uma 

concavidade (vs. concavidade arredondada no terço anterior da lâmina dorsal dos 

dentículos dérmicos de Centroscymnus e Centroselachus); e por um menor número de 

centros vertebrais, 96 – 102 [moda 101] (vs. 100 – 113 em Centroscymnus [moda 108 

em C. coelolepis; moda 105 em C. owstonii]; 103 – 111 [moda 108] em 

Centroselachus). 

 Zameus pode ser separado de Centroscymnus e Somniosus pela morfologia 

dos dentes inferiores, com menor angulação das cúspides centrais, margem de corte 

mesial obliquamente posicionada e margem de corte distal quase verticalmente 
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disposta (vs. cúspides centrais fortemente dispostas em posição obliqua, margens de 

corte medial e distal dispostas obliquamente em Centroscymnus e Somniosus).  

 Zameus é separado de Scymnodalatias e Somniosus por apresentar um espinho 

dorsal protraindo externamente da margem anterior das nadadeiras dorsais (vs. 

margem anterior das nadadeiras dorsais completamente retilínea, sem espinhos 

protraindo externamente em Scymnodalatias e Somniosus). 

 Zameus pode ser distinguido de Centroscymnus por apresentar dentículos 

dérmicos ao longo do tronco e da cauda, em adultos, com lâminas dorsais 

posteriormente tridentadas e 3 cristas longitudinais estendendo-se ao longo de toda a 

superfície da lâmina (vs. lâminas dorsais arredondadas, margem posterior da lâmina 

retilínea, com superfície dorsal da lâmina completamente lisa, sem qualquer formação 

de crista nos dentículos do tronco e cauda de espécimes adultos de Centroscymnus); e 

por apresentar .  

 Zameus pode ser adicionalmente diferenciado de Somniosus por apresentar a 

coroa dos dentículos dérmicos com pedicelos suportando lâminas dorsais 

arredondadas anteriormente e tridentadas posteriormente, com três cristas 

longitudinais (vs. coroa dos dentículos dérmicos piramidal, com quatro cristas 

longitudinais em Somniosus); e pela forma elipsoidal da órbita, com extremidades 

anterior e posterior da órbita agudas (vs. órbita ovalada a arredondada em Somniosus); 

por apresentar espiráculos relativamente maiores e com forma semi-lunar, margens 

anterior e posterior do espiráculo convexas, comprimento do espiráculo variando 

entre 0,8 – 1,6% TL (vs. espiráculos relativamente menores e em forma de gota, 

comprimento do espiráculo 0,2 – 0,7% TL em Somniosus. 

 Zameus pode ser diferenciado de Centroselachus por uma relativa maior 

distância entre as extremidades internas dos sulcos labiais anteriores, 3,9 – 5,5 % TL 
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(vs. 0,4 – 1,3 em Centroselachus); por espinhos dorsais relativamente mais delgados, 

largura dos espinhos menor que o comprimento de um centro vertebral (vs. espinhos 

robustos, largura equivalente ao comprimento de dois centros vertebrais em 

Centroselachus); pela morfologia dos dentes superiores, com margem dorsal da raiz 

côncava e extremidades dorsais angulares (vs. raiz dos dentes superiores arredondas, 

com margem dorsal reta e extremidades dorsais arredondadas em Centroselachus); 

pelos dentículos dérmicos com extremidade anterior das cristas longitudinais 

encerrando-se na margem anterior da lâmina dorsal (vs. cristas longitudinais laterais 

contornando anteriormente a concavidade anterior e encontrando o seu antímero, e 

crista central encerrando-se na margem posterior da concavidade circular da lâmina 

dorsal em Centroselachus).  

Zameus é distinto de Scymnodalatias por apresentar dentes do arco maxilar 

superior relativamente menores, comprimento dos dentes superiores variando entre 

1,5 – 2 vezes a largura da raiz (vs. comprimento maior que três vezes a largura da raiz 

em Scymnodalatias); por apresentar um maior número de vértebras, variando entre 96 

– 102 vértebrais (vs. 81 centros vertebrais em Scymnodalatias); por apresentar uma 

menor distância entre as extremidades internas dos sulcos labiais anteriores, entre 

3,9–5,5% TL em Zameus (vs. 8,1% TL em Scymnodalatias); e pelo maior 

comprimento relativo do sulco labial anterior, variando entre 2,4 – 3,9% TL (vs. 

menor comprimento relativo do sulco labial anterior, aproximadamente 1,9% TL em 

Scymnodalatias). 

 

Espécie. Zameus squamulosus (Günther, 1877) 

 

Zameus squamulosus (Günther, 1877) 
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Centrophorus squamulosus Günther, 1877: 433 (descrição original; localidade-tipo: off 

Inoshima, Japão);  

Scymnodon squamulosus: Regan, 1908: 48 (revisão taxonômica); Garman, 1913: 209 (revisão 

taxonômica); Fowler, 1941: 226–227 (descrição taxonômica); Garrick, 1955: 231 

(descrição taxoômica); Garrick, 1959b: 272 (descrição taxonômica); Bigelow and 

Schroeder, 1957: 96–101, fig. 13I (revisão taxonômica); Cadenat & Blache, 1981: 87 

(descrições taxonômicas); Amaoka et al., 1983: 50–51,  166 (lista de espécies); 

Compagno, 1984: 101 (catálogo de espécies); Yano & Tanaka, 1984: 87, figs. 8–10 

(revisão taxonômica); Okamura & Kitajima, 1984: 56–57, 303 (lista de espécies); 

Nakaya & Shirai, 1984: 10–11, Pl. 11G (lista de espécies); Compagno et al., 1989: 32 

(guia de identificação); Compagno & Niem, 1998: 1219, 1228, fig. 35 (revisão 

taxonômica); Compagno, 1999: 474; Brito et al., 2002: 46, fig. 35 (lista de espécies). 

Zameus squamulosus: Jordan & Fowler, 1903: 632 (descrição taxonômica); Taniuchi & 

Garrick, 1986: 119 - 134, fig. 3 (descrição taxonômica); Compagno, 2002: 407, Fig. 1 

(descrição taxonômica); Nakabo, 2002: 148 (guia de identificação); Compagno et al., 

2005: 121–122, Pl. 11 (guia de identificação); Nunan & Senna, 2007: 173 (lista de 

espécies); Last & Stevens, 2009: 96 (guia de identificação); Castro, 2011: 122–123, Fig. 

32 (descrição taxonômica); Naylor et al., 2012a: 31–56 (estudos moleculares); Naylor et 

al., 2012b: 62, fig. 45 (estudos moleculares); Akhilesh et al., 2013: 127–129, figs. 1–3 

(descrição taxonômica); Ebert, 2013: 100–101, fig. 139–140 (guia de identificação); 

Ebert et al., 2013: 159, Pl. 14 (guia de identificação); Romanov et al., 2013: 11–23, figs. 

1–3 (descrição taxonômica); Straube et al., 2013: 263 (estudos moleculares); Ebert et al., 

2014: 1–3, fig. 1 (descrição taxonômica); White et al., 2014: 213–229 (redescrição de 

Scymnodon ichiharai). 

 

Centroscymnus obscurus Vaillant, 1888: 67 - 68, Pl. II (descrição original; localidade-tipo: 

Talisman, Costa do Sudão); Garman, 1913: 208 (considerou como sinônimo júnior de 

Scymnodon ringens); Bass et al., 1986: 52, fig. 5.7 (descrição taxonômica). 
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Scymnodon obscurus: Bigelow and Schroeder, 1957: 96 - 101, figs. 13F–H (revisão 

taxonômica); Garrick, 1959: 272 (descrição taxonômica); Cadenat & Blachet, 1981: 88–

91, figs. 65b, 66a a1 a2 d, 67a a1 a2 (descrição taxonômica); Amaoka et al., 1982: 46–

47, 311 (lista de espécies);  Uyeno et al., 1983: 66 (lista de espécies); Compagno, 1984: 

98–99 (catálogo de espécies; indicado como possível sinônimo de Z. squamulosus); 

Nakaya & Shirai, 1984: 11, Pl. 11H (lista de espécies); Yano & Tanaka, 1984: 352, figs. 

10b (revisão taxonômica; consideraram como sinônimo júnior de Z. squamulosus). 

 

Scymnodon niger Chu & Meng, 1982: 303, 310, fig. 3 (descrição taxonômica); White & Last, 

2013: 234–235, figs. 8a, 9 (descrição taxonômica; consideraram como sinônimo júnior 

de Z. squamulosus). 

 

Holótipo. BMNH 1880.5.1.1, fêmea adulta 680 mm TL, Oceano Pacífico Noroeste, 

Japão, 35o 11’ N, 139o 28’ E. 

 

Material adicional examinado. 88 espécimes (anexo 1) 

 

Descrição. Medidas morfológicas apresentadas na tabela 15; dados merísticos na 

tabela 16. Descrição baseada em todos os indivíduos, porem, dados do holótipo são 

apresentados individualmente, seguido pelos limites da variação entre colchetes ou 

parênteses. Para descrição, referir-se às figuras 91-103. 

 

Morfologia externa. Corpo subcilíndrico, delgado, cabeça relativamente baixa, 

achatada dorso-ventralmente, com superfície dorsal da margem anterior do focinho 

até os espiráculos predominantemente plana (altura da cabeça 9,4 [6,7 – 11,7]% TL; 

largura da cabeça 10,1 [7,8 – 13,5]% TL); tronco e abdômen relativamente altos, 
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comprimidos lateralmente (altura do tronco 11,7 [8 – 15,2]% TL; largura do tronco 

9,1 [4,1 – 10,1]% TL; altura do abdômen 14,4 [7,9 – 15,6]% TL; largura do abdômen 

6,1 [3,4 – 8,2]% TL); comprimento da cauda um terço do comprimento total, 

proporcionalmente baixa, altura da cauda aproximadamente metade da altura do 

tronco e do abdômen, comprimida lateralmente (altura da cauda 6 [4,1 – 6,7]% TL; 

largura da cauda 4,2 [2,6 – 4,6]% TL); corpo sem cristas logitudinais, nem quilhas 

laterais na região caudal  (Figs. 91, 92). 

 Cabeça robusta, comprimento estendendo-se  até o quarto anterior do corpo 

(comprimento da cabeça 20,9 [20,6 – 26,9]% TL; largura da cabeça na região da boca 

8,8 [8,1 - 12]% TL); margens laterais da cabeça ligeiramente oblíquas, praticamente 

longitudinais, das aberturas branquiais até a extremidade distal das narinas; anterior às 

narinas, margens fortemente oblíquas, num ângulo próximo de 45o, afilando até a 

extremidade anterior do focinho (Fig. 93). Focinho relativamente curto, largo 

(distância pré-orbital 4,4 [3,2 – 6,3]% TL; largura da cabeça na região das narinas 4,7 

[3,9 – 7,2]% TL); focinho com forma parabólica estreita em vista lateral; superfície 

dorsal do focinho predominantemente plana, superfícies lateral e ventral convexas; 

ápice do focinho relativamente largo, margem anterior arredondada (ZMH 106147) a 

semi-trinagular (holótipo BMNH 1880.5.1.1). Olhos grandes, elipsoidais, 

comprimento do olho variando entre um quarto a um quinto do comprimento da 

cabeça, 0,66 – 1,23 vezes o comprimento pré-orbital (comprimento do olho 4,1 [3,8 – 

6,3]% TL; altura do olho 1,2 [0,9 – 2]% TL), dispostos lateralmente no terço anterior 

da cabeça; extremidades anterior e posterior da abertura ocular agudas; borda anterior 

do olho posterior à extremidade lateral da narina; borda posterior do olho 

verticalmente alinhada com o canto da boca (extremidade lateral das cartilagens 

labiais); superfície interorbital predominantemente plana, alargada (distância 
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interorbital 7,2 [6,4 – 10,7]% TL). Espiráculos relativamente pequenos, semi-circular, 

comprimento do espiráculo aproximadamente um quarto do comprimento do olho 

(comprimento do espiráculo 1 [0,8 – 1,6]% TL); margem anterior fortemente 

convexa, margem posterior retilínea; espiráculos dispostos dorso-lateralmente, 

posicionados aproximadamente na metade do comprimento da cabeça (distância pré-

spiracular 10,2 [10,2 – 14,5]% TL); superfície interspiracular levemente soerguida 

medial à bordas internas dos espiráculos, predominantemente plana centralmente; 

margem anterior do espiráculo encobrindo parcialmente a borda anterior de uma 

grossa aba dérmica, suportando 6 – 10 dobras pseudobranquiais. Aberturas branquiais 

orientadas verticalmente, similares em tamanho (em geral, quinta abertura branquial 

ligeiramente maior que as anteriores; altura da primeira abertura branquial 1,4 [1,1 – 

2,1]% TL; quinta abertura branquial 1,7 [1,1 – 2,5]% TL); distância entre a primeira e 

a quinta aberturas branquiais relativamente curta, variando entre 3,6 (3,2 – 5,2)% TL; 

aberturas branquiais posicionadas na região posterior da cabeça, no terço inferior da 

superfície lateral, com a quinta abertura branquial circundando a origem da nadadeira 

peitoral (distância pré-branquial 17,2 [17,1 – 22,7]% TL); distância da extremidade 

posterior do olho à borda superior da primeira abertura branquial variando entre 8,2 

(6,9 – 9,7)% TL. 

 Narinas relativamente longas, aproximadamente metade do comprimento do 

olho e 1,5 – 2 vezes o comprimento pré-nasal, posicionadas na superfície ventral do 

focinho, próximas a margem anterior (distância pré-nasal 1,5 [1,2 – 3,3]% TL), 

separadas do sulco labial superior por 4,5 (3,5 – 6,2)% TL, obliquamente orientadas, 

antímeros separados por uma curta distância (distância internasal 2,7 [1,9 – 5,5]% 

TL); borda posterior das narinas anteriores à extremidade anterior dos olhos por uma 

distância próxima a metade do comprimento do olho. Margens anterior e posterior das 
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narinas com um pequeno barbelo triangular no comprimento médio de cada margem; 

barbelo nasal anterior projetado posteriormente, barbelo posterior adjacente ao 

anterior, porém, projetado anteriormente, formando uma frouxa separação entre 

abertura nasal anterior e posterior da cavidade nasal.  

 Boca ligeiramente arqueada posteriormente, moderadamente larga, largura da 

boca mais de três quartos da largura da cabeça (largura da boca 6,9 [6,4 – 10,1]% 

TL), posicionada na superfície ventral da cabeça, aproximadamente na metade do 

comprimento da cabeça (distância pré-oral 7,4 [7,4 – 10,7]% TL); lábios superior e 

inferior convexos, com o lábio superior marcadamente mais convexo que o inferior. 

Sulcos labiais relativamente curtos, profundos; sulco labial superior retilíneo a 

levemente côncavo, comprimento variando entre 2,6 [2,4 – 3,9]% TL, 

aproximadamente 1,5 – 2 vezes o comprimento do sulco labial inferior, também 

retilíneo a ligeiramente côncavo (comprimento do sulco labial inferior 1,3 [1 – 2,4]% 

TL); sulco pós-oral retilíneo, projetado postero-lateralmente em direção à margem 

lateral da cabeça, estendendo-se posteriormente aos espiráculos, com a borda lateral 

dos espiráculos alinhada com o terço posterior do comprimento do sulco pós-oral; 

sulco pós-oral similar em comprimento ao sulco labial superior (comprimento do 

sulco pós-oral 2,9 [2,5 – 4,3]% TL). Extremidades distais das cartilagens labiais 

conspicuamente separadas dos sulcos superior e inferior, porém, conectadas por uma 

grossa aba de pele. 

 Nadadeiras peitorais com tamanho moderado, com forma trapezoidal a similar  

um remo (Fig. 94), comprimento aproximadamente duas vezes a largura da nadadeira 

peitoral (comprimento da margem anterior 10,4 [10,3 – 13,3]% TL; largura da 

margem posterior 5,7 [4,2 – 10,6]% TL); base robusta, parte posterior flexível 

delgada (comprimento da base 5,8 [4,8 – 7,6]% TL); nadadeira peitoral posicionada 
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posteriormente às aberturas branquiais, origem da peitoral envolta pela quinta 

abertura branquial; margem anterior ligeiramente convexa, curvando mais 

acentuadamente na parte posterior da margem, próximo ao ápice externo; ápice 

externo curto, angular (holótipo BMNH 1880.5.1.1; MNHN 1884 388) a arredondado 

(ZMH 105520; MNHN 2002 1412); margem posterior retilínea a ligeiramente 

côncava, obliquamente orientada postero-dorsalmente; ápice interno variável, 

variando entre curto e angular (holótipo BMNH 1880.5.1.1; ZMH 105520) a amplo a 

arredondado, confluente com a margem interna; margem interna retilínea a convexa 

(comprimento da margem interna 4,7 [3,3 – 6,9]% TL). Extremidade distal da 

nadadeira peitoral, quando comprimida ao corpo, não alinhada verticalmente com a 

origem da primeira nadadeira dorsal. Nadadeiras peitorais afastadas das nadadeiras 

pélvicas por uma distância de 32,5 (26 – 35,7)% TL. 

 Nadadeiras pélvicas triangulares a semi-romboidais, relativamente longas, 

relativamente estreitas (comprimento da nadadeira pélvica 11,7 [8,8 – 13,1]% TL; 

altura da nadadeira pélvica 4,5 [2,8 – 4,9]% TL), posicionadas no terço posterior do 

corpo (distância pré-pélvica 59,2 [50,6 – 63,2]% TL). Margem anterior retilínea a 

ligeiramente côncava; ápice externo curto, arredondado; margem posterior retilínea a 

ligeiramente convexa; ápice distal angular, afilando posteriormente podendo formar 

uma extremidade aguda; margem interna predominantemente retilínea, similar a 

pouco maior em comprimento que a largura da nadadeira pélvica (comprimento da 

margem interna 4,1 [2,5 – 6,6]% TL); nadadeiras pélvicas com base robusta, porém, 

parte posterior flexível delgada (Fig. 95). 

 Clásperes de machos adultos relativamente pequenos,  com apenas a glande do 

clásper estendendo-se posterior à extremidade distal da nadadeira pélvica (em adultos, 

comprimento da margem interna do clásper 6,9 – 8,6% TL; comprimento da margem 
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externa 3,4 – 4,3% TL; largura do clásper 1,1 – 1,5% TL). Sulco do clásper alongado, 

arqueado lateralmente, comprimento do sulco aproximadamente metade do 

comprimento do clásper, estendendo-se da apópila (próximo à inserção pélvica) até a 

hipópila (medial à origem do espinho do clásper); relativamente profundo 

(profundidade do sulco aproximadamente metade da altura do clásper). Hipópila 

delimitada por um pequeno estreitamento posterior do sulco do clásper (Fig. 96). 

Glande do clásper simples, sem especializações como abas ou fossas; afilada 

distalmente, formando uma extremidade posterior aguda; sulco espermático delgado, 

delimitado pelas paredes externa e interna da glande; comprimento da glande 

aproximadamente um terço do comprimento do clásper; parede interna da glande 

estendendo-se da hipópila à extremidade distal do clásper, levemente arqueada 

medialmente, estendendo-se obliquamente até próximo à extremidade distal, mas 

ainda na margem interna do clásper; leve engrossamento dérmico ao longo da borda 

dorso-lateral da parede interna do clásper, tentativamente identificado com rhipidio; 

no terço anterior da parede interna, entre a borda lateral (que delimita o sulco 

espermático) e a margem interna, com um leve soerguimento dérmico, também 

tentativamente identificado como rhipidio cobertor; parede externa ligeiramente 

curvada lateralmente, estendendo-se posteriormente da hipópila à extremidade distal 

da glande, em paralelo com a parede interna; superfície lateral da parede externa da 

glande côncava, suportando lateralmente o espinho do clásper, com a borda dorsal da 

parede expandindo-se lateralmente, encobrindo total (USNM 400734) ou 

parcialmente o espinho do clásper (ZMH 105520). Espinho do clásper delgado, 

cônico, largura da base do espinho variando entre um quarto a terço da largura da 

glande, projetando-se lateralmente à parede externa da glande do clásper, atingindo o 

quarto distal da glande; espinho afilado posteriormente, com formato convexo e 
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extremidade distal do espinho projetada medialmente (USNM 201761; USNM 

400734); ou espinho projetado posteriormente em forma de “S”, com a extremidade 

distal do espinho projetada postero-lateralmente (USNM 220493; ZMH 105520). 

 Nadadeiras dorsais diferentes na forma, primeira nadadeira dorsal posicionada 

na região posterior da metade anterior do corpo (distância pré-primeira dorsal 33,8 

[33,8 – 41,5]% TL); segunda nadadeira dorsal disposta no terço posterior do 

comprimento total (distância pré-segunda dorsal 61 [44,9 – 66,8]% TL). Primeira 

nadadeira dorsal semi-romboidal (Fig. 97), parte posterior flexível similar a uma aba 

ou a um remo, relativamente pequena (comprimento da primeira nadadeira dorsal 

11,6 [8,6 – 13,6]% TL), proporcionalmente baixa (altura da primeira dorsal 2,2 [1,7 – 

2,8]% TL); e curto comprimento da base, variando entre 6,9 [5,1 - 9]% TL. Margem 

anterior longa, maior que três quartos do comprimento total da primeira nadadeira 

dorsal (comprimento da margem anterior 9,3 [7,8 – 11,6]% TL), inclinada postero-

dorsalmente, retilínea a ligeiramente côncava anterior ao espinho dorsal, levemente 

convexa posterior ao espinho dorsal, curvando mais acentuadamente próximo ao 

ápice dorsal; curta e delgada crista dérmica formando a porção anterior ao espinho 

dorsal da margem anterior, comprimento da crista 0,02 – 0,47 vezes o comprimento 

total da primeira nadadeira dorsal (praticamente ausente em alguns espécimes juvenis; 

e.g. UF 35687A; comprimento da crista 4,3 [0,2 – 6,2]% TL); ápice dorsal amplo, 

arredondado; margem posterior obliqua postero-ventralmente; ápice distal agudo, 

porém, sem projeção distal dérmica; margem interna predominantemente retilínea, 

comprimento variando entre 4,5 (2 – 5,8)% TL. Base do espinho exposto delgada, 

cônica, posterior à extremidade distal da nadadeira peitoral, posicionada no terço 

anterior da primeira nadadeira dorsal; parte exposta do espinho pequena e 

praticamente inconspícua, extensão do espinho não se estendendo mais do que duas 
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vezes o comprimento da base do espinho, extremidade distal do espinho não atingindo 

a metade da altura da primeira dorsal (comprimento do primeiro espinho dorsal 

exposto 0,4 [0,3 – 0,9]% TL; largura do primeiro espinho dorsal 0,1 [0,1 – 0,2]% TL); 

espinho exposto afilado distalmente, margens dorsal e ventral predominantemente 

retilíneas; crista longitudinal do espinho (conforme reportado em S. macracanthus) 

não observada no espécimes examinados. Alguns espécimes com espinho dorsal 

completamente encoberto pela pele (e.g. UF 37687G); porém, proporções do espinho 

internalizado são similares a dos espécimes com espinho exposto. 

 Segunda nadadeira dorsal com forma triangular a semi-romboidal (Fig. 97), 

área da segunda dorsal maior que a da primeira dorsal, comprimento da segunda 

nadadeira dorsal variando entre 14,8 (9,4 – 16,5)% TL,  altura da segunda nadadeira 

dorsal 3,2 (2,4 – 3,6)% TL; base da segunda nadadeira dorsal longa (comprimento da 

base da segunda nadadeira dorsal 9,8 [5,2 – 11,6]% TL). Margens anterior e posterior 

obliquamente orientadas, com angulação da margem anterior similar à angulação 

margem posterior; margem anterior proporcionalmente longa, equivalente a mais de 

três quartos do comprimento total da segunda nadadeira, inclinada dorso-

posteriormente, retilínea a ligeiramente convexa, curvando-se mais acentuadamente 

próximo ao ápice dorsal; crista dérmica formando a parte anterior ao espinho dorsal 

da margem anterior da segunda dorsal, delgada, extensão da crista variável, 0,05 a 

0,42 vezes o comprimento da segunda nadadeira dorsal (comprimento da crista 

dérmica 5,5 [0,7 – 6,9]% TL); ápice dorsal amplo e arredondado; margem posterior 

inclinada postero-ventralmente, variando entre retilínea a côncava; extremidade distal 

afilando posteriormente, fortemente aguda (porém, sem formação de extremidade 

distal como uma fina projeção dérmica). Base do segundo espinho dorsal exposto 

afilada, protrusão do espinho no terço anterior do comprimento da segunda dorsal, e 
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alinhado verticalmente com o terço inferior da altura da segunda dorsal; espinho 

exposto relativamente pequeno, extensão do espinho não maior que duas vezes que a 

própria base, afilado distalmente, obliquamente orientado dorso-posteriormente 

(comprimento do segundo espinho dorsal exposto 0,1 – 0,8% TL; largura do segundo 

espinho exposto 0,1 – 0,2% TL; extremidade distal do espinho quebrada no holótipo 

BMNH 1880.5.1.1); espécimes com segundo espinho dorsal totalmente encoberto 

pela pele (MNHN 2012 0188).  

 Cauda relativamente longa, variando entre um terço e um quarto do 

comprimento total do corpo; linhas medianas dorsal e ventral com um proeminente 

sulco ao longo do pedúnculo caudal; pedúnculo subcilíndrico, relativamente curto 

(aproximadamente um terço do comprimento da cauda), comprimido lateralmente 

(altura do pedúnculo caudal 3 [2,5 – 3,4]% TL; largura do pedúnculo 2,1 [1,5 – 2,8]% 

TL). Nadadeira caudal heterocerca (Fig. 98), proporcionalmente longa (dois terços do 

comprimento caudal); margem dorsal caudal predominantemente convexa, alongada 

(comprimento da margem dorsal caudal 18,7 [18 – 24,2]% TL); margem ventral 

caudal (preventral) retilínea a levemente convexa, relativamente longa, 0,5 – 0,7 

vezes o comprimento da margem dorsal caudal (comprimento da margem preventral 

caudal 12,7 [10,8 – 14]% TL); ápices dorsal e ventral estreitos, variando entre 

arredondado a angular; margem posterior com uma evidente forquilha caudal alinhada 

horizontalmente com a origem ventral da nadadeira caudal, separando as margens 

posterior superior e inferior  (comprimento da forquilha caudal 11,8 [9,8 – 14,7]% 

TL). Margem posterior inferior retilínea a levemente côncava, verticalmente 

orientada, aproximadamente um terço da margem posterior superior (comprimento da 

margem posterior inferior 3,2 [2,4 – 5,6]% TL); margem posterior relativamente 

longa (comprimento da margem posterior superior 12,3 [10 – 16,1]% TL), superior 
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obliqua, inclinada dorso-posteriormente da forquilha ao entalhe, retilínea a 

ligeiramente convexa; entalhe caudal retangular, altura do entalhe aproximadamente 

metade da margem posterior superior, comprimento do entalhe variando entre metade 

a dois terços do comprimento da margem posterior inferior; margem posterior do 

entalhe retilínea a convexa, verticalmente orientada.         

 

Dentição. Dentição no arco morfologicamente distinta dos dentes do arco inferior 

(dentição heterodonte dignatica de Compagno, 1988); altura dos dentes superiores 

aproximadamente dois terços da altura dos dentes inferiores; altura dos dentes 

superiores na região sinfisial 0,34 – 0,74 vezes a altura dos dentes antero-laterais 

(fileiras longitudinais 4 – 9 de cada hemi-maxila, contados a partir da sínfise); a partir 

da 12a fileira longitudinal, marcada redução dos dentes posteriores, com a altura dos 

dentes posteriormente posicionados metade da altura dos dentes antero-laterais. 

Dentes inferiores similares em tamanho ao longo de toda mandíbula, apenas cúspides 

centrais relativamente mais oblíquas do que os dentes anteriores. Arco superior  com 

31 – 59 fileiras longitudinais de dentes; sínfise maxilar com uma ou nenhuma fileira 

longitudinal de dentes (maioria dos espécimes com sem uma fileira sobre a sínfise; 

ver tabela 16); uma a duas séries horizontais de dentes funcionais; grande variação no 

número de fileiras longitudinais decorrente da adição de fileiras longitudinais ao 

longo da maturação dos indivíduos; arco inferior com 28 – 41 fileiras longitudinais; 

mandíbula com uma única série horizontal de dentes funcionais (fórmula dentária 15–

0–16 a 28–1–30/14–0–14 a 20–1–20); não foram observadas diferenças morfológicas 

entre machos e fêmeas (Fig. 99). 

 Dentes superiores pontiagudos, similares a forma de uma agulha; altura dos 

dentes superiores 2,2 vezes sua largura; comprimento da coroa 1,8 – 2 vezes a largura 
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da raiz basal; cúspide central afilada, cônica, superfícies labial e lingual convexas, 

sem serrações nem cúspides marginais acessórias (Fig. 100); linhas de corte medial e 

distal retilíneas, levemente curvadas para o centro de dente na base da cúspide; apron 

como dois lobos projetando-se ventralmente até o terço superior da raiz basal, unidos 

medialmente na metade do comprimento da raiz, formando as paredes que circundam 

o sulco da abertura do foramen mesial labial; apron projetando-se ventralmente até a 

base da cúspide central, suportando uma fina crista sobre cada um dos lobos (crista 

não contínua com as margens de corte da cúspide). Sulco da abertura do foramen 

mesial-labial raso, estreito, largura dois terços de um lobo do apron. Raiz basal semi-

elipsoidal a semi-hexagonal, largura da raiz quatro quintos da altura; margem dorsal 

côncava, com uma estreita reentrância posicionada centralmente (largura da 

reentrância menor que um sexto da largura da raiz basal), estendendo-se ventralmente 

até o terço superior da raiz basal; margens laterais oblíquas a verticalmente 

orientadas, côncavas (MNHN 1997 3427) a retilínea (MZUSP não catalogado zameus 

Taiwan); margem inferior horizontalmente disposta, formando um semi-trapézio; 

superfície lingual da raiz predominantemente plana; foramen axial próximo à 

extremidade distal da margem posterior, na região central (aproximadamente no 

quarto inferior da raiz basal); superfície lateral com lobos da raiz curto e 

arredondados; com um foramen na parede lateral medial e outro na lateral distal, 

alinhado com o quarto inferior da coroa, no limite dorsal do lobo da raiz e a margem 

ventral da base da coroa.   

        Dentes inferiores pentagonais, fortemente achatados lábio-lingualmente, com um 

dente simétrico sobre a sínfise, dentes posteriores subsequentes assimétricos, todos 

sem serrações nem cúspides acessórias marginais (Fig. 101); coroa moderada, altura 

da coroa similar à altura da raiz basal; cúspide central do dente sinfisial variando entre 
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ereta (USNM 220489) a oblíqua, inclinação da cúspide em menor grau que os demais 

dentes inferiores, podendo ser inclinado tanto para o lado direito (KAUM I. 51392) 

como para o esquerdo (ZMH 108574); ambas margens de corte do dente sinfisial 

convexas na parte inferior e retilíneas dorsalmente (forma de gota); quando cúspide 

ereta, ambas margens de corte dorso-medialmente inclinadas com mesma angulação; 

em espécimes com dente sinfisial com cúspide oblíqua, margens de corte 

similarmente convexas basalmente, porém, uma margem com inclinação maior que a 

outra; porém, em todo dente sinfisial, base da coroa com dois calcanhares distais, um 

em cada base da margem de corte; dentes posteriores assimétricos com margem de 

corte medial oblíqua, praticamente retilínea (a ligeiramente convexa), margem de 

corte distal convexa, porém, praticamente ereta, verticalmente orientada a 

ligeiramente inclinada posteriormente; dentes mais posteriormente posicionados com 

ligeira maior obliquidade do que os dentes adjacentes à região sinfisial; base da coroa 

dos dentes assimétricos com um único calcanhar distal, contíguo com a parte inferior 

da margem de corte distal. Base labial da coroa com apron relativamente curto, 

estendendo-se até a metade da altura da raiz basal, porém larga, largura do apron 

aproximadamente um terço da largura da raiz basal; superfície lingual da base da 

coroa com um largo soerguimento em direção lingual (ocupando praticamente toda a 

largura da base da coroa, elevado principalmente na região central da superfície), 

formando a úvula. 

 Raiz basal retangular, altura da raiz 1,5 vezes a sua largura; margens laterais 

retilíneas, verticalmente orientadas; margem inferior retilínea, centralmente com uma 

estreita reentrância, estendendo-se dorsalmente até o terço inferior da raiz basal 

(largura da reentrância menor que um sexta da largura da raiz basal; “basal notch” de 

Adnet & Capetta, 1987); superfície labial da raiz plana, com um par de foramina 
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circular no terço superior da raiz, um posicionado medialmente ao apron, o outro 

posicionado distal ao apron; superfície lingual predominantemente plana, apenas 

soerguida na margem dorsal da raiz basal, formando uma crista triangular; sulco axial 

contínuo com a reentrância da margem inferior da raiz, estendendo-se até o terço 

inferior (foramen axial inferior, que usualmente está posicionado na extremidade 

dorsal do sulco axial, não visualizado); crista da margem dorsal contínua com a úvula, 

com o foramen axial superior centralmente disposto, e abertura do foramen mesial-

lingual posicionado próximo à margem medial da raiz (dente sinfisial com aparente 

dois foramina linguais na superfície da margem dorsal, um próximo a cada 

extremidade). 

       

Dentículos dérmicos. (Figs. 102, 103). Dentículos dérmicos densamente agrupados, 

encobrindo inteiramente a superfície do corpo, com exceção das margens posteriores 

das nadadeiras e na superfície dorsal dos clásperes; forma dos dentículos dérmicos 

com variação ao longo das diferentes regiões do corpo; dentículos dérmicos em 

juvenis morfologicamente similares aos dentículos em adultos, apenas dentículos dos 

adultos relativamente maiores que os dentículos em juvenis. Placa basal 

tetracuspidada (Cadenat & Blache, 1981), com quatro cristas longitudinais partindo 

de cada uma das cúspides, projetando-se centralmente, formando uma base da coroa 

em forma de um romboidal pedicelo. Da extremidade anterior do focinho até a região 

espiracular, lâminas dorsais ovais, com a margem anterior arredondada e margem 

posterior ligeiramente mais aguda que a margem anterior (mais evidente na região 

espiracular, com alguns dentículos com a margem posterior praticamente triangular). 

Superfície da lâmina dorsal com três cristas longitudinais; uma central, originada na 

margem anterior da lâmina dorsal, estendendo-se ao longo da linha mediana dorsal até 
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a região central da margem posterior; cristas laterais originando-se na parte lateral da 

margem anterior, margeando a borda lateral da lâmina e encerrando-se na parte lateral 

da margem posterior, aproximadamente no quarto posterior do comprimento da 

lâmina dorsal; região entre as cristas longitudinais com inúmeras cristas transversais 

ao longo de toda extensão da lâmina. Da região branquial até a cauda, morfologia da 

lâmina dorsal similar, entretanto, com margem posterior tridentada; dente central 

amplo, triangular, largura da base do dente central metade da largura da lâmina 

dorsal, comprimento um terço da lâmina; dentes laterais pequenos, comprimento e 

largura dos dentes laterais menores que um oitavo do dente central; nos dentículos 

com lâminas dorsais tridentadas, a crista central encerrando-se na extremidade 

posterior de dente central, cristas laterais encerrando-se na extremidade dos dentes 

laterais. A única variação morfológica entre as lâminas dorsais de juvenis e adultos é 

a crista central das lâminas de adultos bifurcada no terço anterior. 

 

Coloração. Uniformemente marrom escuro a preto (marrom avermelhado a marrom 

claro em espécimes preservados). 

 

Maturidade e tamanho.  Menor espécime macho maduro com 470 mm TL (SU 26784 

e USNM 201761); maior espécime macho adulto registrado com 532 mm TL (USNM 

220489). Maior macho juvenil registrado com 470 mm TL (ZMH 120485), com 

clásper completamente mole, sem diferenciação nem formação das estruturas sexuais 

secundárias, não atingindo a extremidade distal da pélvica. Maior espécime reportado, 

fêmea adulta com 778 mm TL (NSMT-P 92169). 
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Contagens vertebrais. Número total de vértebras 191 [96 – 102], número de vértebras 

monospondílicas 51 [50 – 55]; vértebras diplospondílicas pré-caudais 17 [16 – 21]; 

número de vértebras diplospondílicas caudais 33 [29 – 33]. Primeiro espinho dorsal 

posicionado sobre as vértebras monospondílicas 27 (26 – 29); posição do segundo 

espinho dorsal sobre as vértebras variável, variando da penúltima vértebra 

monospondílicas (50 – 52) até a segunda vértebra diplospondílicas pré-caudal 

(segundo espinho dorsal alinhado com a última vértebra monospondílica 51 no 

holótipo BMNH 1880.5.1.1). 

  

Distribuição geográfica. Com base no material examinado, Zameus squamulosus 

apresenta uma ampla distribuição geográfica, porém, com ocorrências descontínuas, 

ao longo do Oceano Atlântico Oeste (do golfo do México até o Uruguai), Atlântico 

Sudeste (Mauritânia, Senegal e Angola), Oceano Índico Oeste (Madasgacar e Sudão; 

esta última localidade decorrente da localidade-tipo de Centroscymnus obscurus), 

Pacífico Sudoeste (Mar da Tasmânia) e Noroeste (China e Japão; Fig. 104). Akhilesh 

et al. (2013) registrou Z. squamulosus ao longo da costa da Índia, no mar da Arábia. 

Ebert et al. (2013) registrou a presença dessa espécie na costa leste da Austrália e da 

Indonésia, e ocorrências pontuais na costa leste do Pacífico (ao norte; Ebert et al., 

2014) e ao sul, na costa do Chile. Ebert et al. (2013), seguindo as descrições de 

Cadenat & Blache (1981) para a espécie S. obscurus, reporta a ocorrência de Z. 

squamulosus ao longo da costa nordeste do Atlântico; porém, em nenhum dos museus 

europeus visitados pelo presente aluno haviam espécimes de Zameus squamulosus 

coletados nas costas européias. 
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Observações. As variações reportadas na forma das nadadeiras peitorais (Fig. 94), 

pélvicas (Fig. 95) e dorsais (Fig. 97) não apresentaram nenhuma correlação com a 

localidade dos espécimes, sendo observadas em todas as localidades, não indicando 

que poderiam haver diferentes linhagens nas diferentes localidades. A variação na 

dentição inferior também não foi restrito a nenhuma localidade; o dente sinfisial 

variou entre ereto e simétrico (USNM 220489, Fig. 99B); parcialmente simétrico, 

com uma raiz basal simétrica, com base da cúspide central com dois calcanhares 

distais, porém cúspide central inclinada (tanto para esquerda como para direita; Figs. 

99 E, F; Fig. 101 C), e ainda apresentou um espécime, USNM 220493, sem dente 

simétrico, apenas com dentes assimétricos posicionados adjacentes à sínfise, 

apresentando um único calcanhar distal. Porém, apesar da variação, todos os 

espécimes compartilharam as características diagnósticas de Zameus squamulosus, e 

interpretamos aqui essas variações encontradas como variação intraespecífica.    

 

Gênero Somniosus Le Sueur, 1818  

Somniosus Le Sueur, 1818 [espécie-tipo Somniosus brevipinna Le Sueur, 1818, por 

designação original).  

 

Diagnose. O gênero Somniosus diferencia-se de todos os demais representantes da 

família Somniosidae pela forma dos dentículos dérmicos, com uma coroa piramidal 

inclinada posteriormente, com quatro cristas longitudinais estendendo-se ao longo da 

superfície anterior da coroa (vs. dentículos dérmicos com coroas pediceladas, 

suportando lâminas dorsais com forma similar a folha a arredondadas em, com 

superfície da lâmina com cinco, três ou mesmo sem quaisquer crista longitudinal em 

Centroscymnus, Centroselachus, Scymnodon, Scymnodalatias e Zameus); por 
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apresentar uma órbita arredondada, com as extremidades anterior e posterior da 

abertura ocular circulares (vs. órbita elipsoidal, com extremidades anterior e posterior 

da abertura ocular agudas em Centroscymnus, Centroselachus, Scymnodon, 

Scymnodalatias e Zameus); pela forma da raiz dos dentes superiores, com uma forma 

geral variando entre a levemente arredondado a semi-retangular, margem anterior da 

raiz com sulco relativamente largo, largura do sulco aproximadamente um terço da 

largura da raiz (vs. largura do sulco anterior muito delgada, menor que um quarto da 

largura da raiz basal, e forma geral da raiz trapezoidal, similar a forma de um “Y” em 

Centroscymnus, Scymnodon, Scymnodalatias e Zameus; raiz arredondada em 

Centroselachus); por apresentar espiráculos relativamente menores e em forma de 

gota, comprimento do espiráculo 0,2 – 0,7% TL (vs. espiráculos com forma semi-

lunar, margens anterior e posterior convexas, relativamente maiores, comprimento do 

espiráculo 1 – 2,8% TL em Centroscymnus; 1,3 – 2,6% em Centroselachus; 1,3 – 

2,6% TL em Scymnodon; 0,8 – 1,6% TL em Zameus; 1,2% TL em Scymnodalatias);  

por apresentar espinhos das nadadeiras dorsais internalizados, porém com a estrutura 

completa como nos demais somniosídeos (vs. espinhos das nadadeiras dorsais 

protraindo externamente em Centroscymnus, Centroselachus, Scymnodon, Zameus; 

esqueleto da nadadeira dorsal sem qualquer formação de espinho em Centroselachus); 

por apresentar  a porção anterior do canal da linha lateral pós-orbital e extremidade 

distal do canal da linha lateral supra-orbital curvando-se medialmente até próximo a 

linha mediana dorsal, formando uma distinta reentrância, de onde parte o canal infra-

orbital (vs. porção posterior do canal supra-orbital retilínea, assim como todo a 

extensão do canal pós-orbital, em Centroscymnus, Centroselachus, Scymnodon, 

Scymnodalatias e Zameus); pela forma do rostro, apresentando expansões laterais 

angulares na extremidade distal da borda lateral (vs. expansão circular envolvendo 
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toda extremidade anterior do rostro em Centroselachus, Scymnodalatias e Zameus; 

margem anterior do rostro retangular, sem qualquer tipo de expansão em 

Centroscymnus e Scymnodon).    

Somniosus diferencia-se adicionalmente de Centroselachus, Scymnodalatias e 

Zameus pela fontanela anterior não encerrada anteriormente, superfície dorsal do 

rostro contínua com a superfície da abertura cerebral (vs. fontanela anterior encerrada 

anteriormente, superfície da abertura cerebral não contínua com a superfície dorsal do 

rostro em Centroselachus, Scymnodalatias e Zameus). 

Somniosus é distinguido de Centroscymnus, Centroselachus e Scymnodon por 

apresentar dentículos dérmicos morfologicamente similares entre as formas juvenis e 

adultas (vs. dentículos dérmicos com a forma das coroas morfologicamente distintas 

entre as formas juvenis e adultas em Centroscymnus, Centroselachus e Scymnodon). 

 Somniosus diferencia-se de Centroselachus e Zameus por apresentar um 

espinho do clásper relativamente robusto, largura da base do espinho 

aproximadamente metade da largura da glande do clásper, visível dorsalmente e não 

encoberto pela parede externa da glande do clásper (vs. espinho do clásper 

relativamente delgado, largura do espinho menor que um terço da largura da glande, 

encoberto dorsalmente pela parede externa da glande em Centroselachus e Zameus). 

 Somniosus separa-se de Scymndon por apresentar margem anterior do rostro 

lisa, sem qualquer projeção (vs. margem anterior do rostro, aproximadamente no 

comprimento médio da fontanela anterior, com um processo dorsalmente orientado 

em Scymnodon). 

 Somniosus diferencia-se de Zameus e Scymnodalatias pela morfologia dos 

dentes inferiores, cúspides centrais com acentuada obliquidade, com as margens de 

corte medial e distal dispostas em posição obliqua (vs. menor obliquidade das 
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cúspides centrais, com apenas a margem de corte mesial obliquamente posicionada e 

margem de corte distal quase verticalmente disposta em Scymnodalatias e Zameus). 

 Somniosus pode ainda ser diferenciado de Centroselachus por maior distância 

entre os ápices internos dos sulcos labiais anteriores, variando entre 4,2 – 6,1% TL 

(vs. 0,4 – 1,3% TL em Centroselachus); pelo menor comprimento relativo dos sulcos 

labiais anteriores, variando entre 0,6 – 3,1% TL (vs. comprimento dos sulcos 

anteriores  4,2 – 6,2% TL em Centroselachus); por um focinho relativamente menor, 

distância pré-oral 5,5 – 11,7 % TL em Somniosus (média 9,1% TL em Somniosus 

“large group”; média 6,4% TL em Somniosus “small group” vs. 9,7 – 15,4% TL, 

média 12,7% TL em Centroselachus); pela largura raiz dos dente superiores 

aproximadamente um terço do comprimento da cúspide (vs. largura da raiz 

aproximadamente igual ao comprimento da cúspide em Centroselachus); e pela 

extensão da região anterior às aberturas do canal pré-orbital aproximadamente um 

terço do comprimento total do neurocrânio (vs. região anterior às aberturas do canal 

pré-orbital relativamente alongada, correspondendo a metade do comprimento total 

do neurocrânio em Centroselachus).  

  

Espécies. Somniosus microcephalus; Somniosus pacificus; Somniosus antarticus; 

Somniosus rostratus; Somniosus longus. 

 

Observações. O presente estudo não pode realizar uma revisão completa às espécies 

do gênero Somniosus, dado a baixa disponibilidade de material e a impossibilidade de 

passar um período maior nas coleções que possuíam uma maior amostragem, por 

exemplo, a coleção da Hokkaido University, em Hakodate. Porém, mesmo com a 

baixa amostragem estudada, verificou-se que grande parte dos caracteres utilizados 
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previamente (Bigelow & Schroeder, 1957; Yano et al., 2004) para distinguir as 

diferentes espécies de Somniosus apresentaram grande sobreposição. Entretanto, o 

presente estudo conseguiu reconhecer e definir o gênero Somniosus e identificar dois 

complexos de espécies, chamados aqui de “large group” e “small group”, e 

correspondem à separação entre os subgêneros Somniosus e Rhinoscymnus, 

respectivamente, utilizada em Yano et al. (2004). A presente análise, portanto, 

restringe-se apenas a apresentar os caracteres que diferenciam esses dois complexos 

de espécies e discutir sobre as diferenças observadas aqui com relação estudos 

anteriores. 

 

Separação morfológica entre os complexos de espécies. (Figs. 105–108). O 

complexo de espécies Somniosus “large group” apresenta um menor número de 

fileiras de dentes no arco superior e maior número de fileiras no arco inferior, fórmula 

dentária 16–0–17 a 22–1–22/17–0–16 a 29–0–28; enquanto a fórmula dentária do 

complexo de espécies Somniosus “small group” varia entre 23–0–26 a 32–1–30/15–

0–15 a 16–0–17. A forma dos dentes superiores do complexo “large group” é 

relativamente mais larga, largura da raíz basal um terço do comprimento do dente, e 

cúspide central relativamente mais curta, aproximadamente igual à altura da raiz 

basal; enquanto o complexo “small group” apresenta dentes relativamente mais 

alongados, largura da raíz basal um quarto a um quinto do comprimento do dente, 

com cúspide central relativamente longa, aproximadamente três vezes maior que a 

altura da raíz basal (ver descrição da morfologia do dentes abaixo; Fig. 108).  Outra 

diferença observada está na forma e na topologia da primeira nadadeira dorsal, 

relativamente com menor altura em Somniosus “large group”, altura variando entre 

2,1 – 2,8 % TL e posicionada em posição mais posterior, distância da extremidade 
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anterior do focinho à origem da primeira dorsal 36,3 – 50% TL (média 43,9% TL); 

sendo que em Somniosus “small group”, a altura da primeira dorsal varia entre 3,3 – 

4,6% TL e está mais anteriormente posicionada, distância da extremidade anterior do 

focinho à origem da primeira dorsal variando entre 32,6 – 37,6% TL (média 34,3% 

TL). Uma diferença marcante entre esses complexos de espécies são os tamanhos 

máximos e de maturação, com o complexo Somniosus “small group” atingindo 

maturação entre os machos por volta de 1000 mm TL e tamanhos máximos por volta 

de 1300 mm TL; sendo que representantes de Somniosus “large group” têm os 

machos atingindo maturação completa com tamanhos maiores de 2400 mm TL e 

podem atingir tamanhos gigantes, com registros maiores de 6 metros (Compagno et 

al., 2005). 

 

Dentição. (Fig. 108). Dentição no arco superior morfologicamente distinta do arco 

inferior (dentição heterodonte dignatica de Compagno, 1988); “large group” com 

altura dos dentes superiores dois terços da altura dos dentes inferiores; “small group” 

com altura dos dentes superiores metade da altura dos dentes inferiores; em “large 

group”, altura dos dentes da região sinfisial 0,92 – 0,98 vezes a altura dos dentes 

antero-laterais (fileiras de dentes longitudinais 4 – 8, contados a partir da sínfise); 

“small group” com dentes da região sinfisial 0,91 – 1,09 vezes a altura dos dentes 

antero-laterais. Dentes inferiores similares em tamanho e obliquidade das cúspides ao 

longo de toda mandíbula. Arco maxilar de “large group” com 33 – 45 fileiras de 

dentes longitudinais, maioria dos espécimes sem fileira de dentes sobre a sínfise 

(única exceção MCZ 39609), com uma a três séries horizontais de dentes funcionais; 

arco maxilar de “small group” com 49 – 63 fileiras longitudinais de dentes, maioria 

dos espécimes sem fileira de dentes sobre a sínfise (exceto BMNH 1906.11.12.1), 
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com duas a três séries horizontais de dentes funcionais; arco mandibular de “large 

group” com 33 – 57 fileiras longitudinais de dentes, predominantemente duas séries 

horizontais de dentes funcionais (fórmula dentária de “large group”  16–0 –17 a 22–

1–22/17–0–16 a 29–0–28); em “small group”, arco mandibular com 30 – 33 fileiras 

longitudinais de dentes, predominantemente com duas séries horizontais de dentes 

funcionais (fórmula dentária de “small group” 23–0–26 a 32–1–30/15–0–15 a 16–0–

17); não foram observadas diferenças morfológicas na dentição de machos e fêmeas. 

 Dentes superiores pontiagudos, lanceolados; forma dos dentes superiores 

marcadamente diferentes entre os dois complexos de espécies; “large group” com a 

altura dos dentes superiores 2,5 vezes a largura, comprimento da coroa 

aproximadamente uma vez a largura da raiz basal; cúspide central curta, 

aproximadamente um terço da altura total do dente, base da cúspide larga (largura 

similar a largura da raiz), triangular, superfícies labial e lingual convexas, sem 

serrações nem cúspides acessórias marginais; margem de corte medial oblíqua, 

retilínea da extremidade ventral até a parte superior da margem de corte, curvada e 

projetada dorsalmente; margem de corte distal verticalmente orientada, retilínea, base 

da margem de corte distal projetando-se lateralmente; apron com uma afilada crista 

sub-cilíndrica, da base da cúspide central ao terço superior da raiz (inconspícuo em 

AMNH 78531); sulco da abertura do foramen mesial-labial raso, estreito, ventral à 

reentrância da margem dorsal da raiz basal, posicionado na metade inferior da raiz 

basal. Raiz basal retangular, altura da raiz 1,5 vezes a largura; margem dorsal 

ligeiramente côncava, com um alongada e estreita reentrância (largura da reentrância 

um quarto da largura da raiz basal; estendendo-se até a metade da altura da raiz 

basal); margens laterais retilíneas, verticalmente orientadas; margem inferior 

recortada centralmente pela abertura do foramen axial, soerguida lingualmente nas 
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regiões adjacentes à abertura do foramen; região remanescente da superfície lingual 

da raiz basal plana; lobos da raiz indistintos; superfície ventral da margem inferior 

com um par de foramina no limite com a base lingual da cúspide central, um no lado 

medial, outro no lado distal; superfície labial da raiz plana, com um par de foramina 

no terço superior da raiz, um medial à reentrância da margem superior, outro lateral à 

reentrância.   

Dentes superiores do complexo “small group” com altura 4 vezes a largura, 

comprimento da coroa duas vezes a altura da raiz basal; cúspide central afilada, 

cônica, superfície labial plana no terço superior, convexa do terço superior à 

extremidade ventral, sem serrações nem cúspides marginais acessórias; linhas de corte 

medial e distal retilíneas, verticalmente orientada no terço superior, inclinadas centro-

ventralmente nos terços inferiores; apron curto, apenas uma sub-cilíndrica projeção de 

cada uma das margens de corte (medial e distal), estendendo-se até a metade da altura 

da raiz basal; sulco da abertura dos foramina mesial-labial relativamente largo, um 

terço da largura da raiz, posicionado entre as extremidades dorsais do apron, com um 

par de foramina mesial-labial. Raiz basal semi-elipsoidal, largura metade do 

comprimento vertical da raiz; margem superior fortemente côncava, contínua com a 

reentrância da margem, formando algo similar a um “V”; reentrância projetando-se 

ventralmente até o terço superior da raiz basal; margem medial convexa, margem 

distal retilínea; margem inferior não definida, contínua com a face lingual da base da 

cúspide central; superfície lingual da raiz basal predominantemente plana, com 

abertura do foramen axial na região central do terço inferior da raiz, próximo a origem 

da cúspide central; superfícies laterais com lobos da raiz curtos e arredondados, com 

um foramina no quarto inferior da raiz basal, no limite dos lobos da raiz, em ambas 

superfícies laterais medial e distal.   
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Dentes inferiores trapezoidais, fortemente achatados lábio-lingualmente, 

assimétricos (sem dente sinfisial com cúspide ereta e simétrica), sem serrações nem 

cúspides marginais acessórias; complexo “large group” com coroa curta, altura da 

coroa menor que um quarto da altura do dente inferior, com grande obliquidade da 

cúspide central, quase formando uma superfície de corte horizontal contínua; margem 

de corte medial fortemente oblíqua, rasamente convexa, quase disposta 

horizontalmente; margem de corte distal oblíqua, convexa, disposta num angulo de 

aproximadamente 30o; altura da coroa de “small group” um terço da altura do dente 

inferior, oblíquas, numa angulação em torno de 45o; margem de corte medial retilínea 

a ligeiramente côncava, oblíqua, orientada dorso-lateralmente num ângulo 

aproximado de 30o; margem de corte distal retilínea a ligeiramente convexa, obliqua, 

orientada dorso-lateralmente num ângulo de aproximadamente 60o, porém, alguns 

espécimes com a margem de corte distal praticamente eretas, verticalmente orientada 

(MZUSP não catalogado MC 132); base labial da coroa com apron longo, em “large 

group” relativamente mais delgado, aproximadamente um quarto da largura da raiz 

basa, estendendo-se ventralmente até o terço inferior da raiz; apron de “small group”  

largo, largura do apron um terço da largura da raiz basal, estendendo-se ventralmente 

até a metade da altura da raiz; base da margem distal da coroa com um largo 

calcanhar distal, contínuo com a parte inferior da da margem de corte distal (largura 

do calcanhar distal entre um terço a um quarto da largura da raiz basal; “distal heel” 

de Capetta, 1987); face lingual da base da coroa com uma superfície convexa, 

elevando-se na região central da base da coroa, formando a úvula (face lingual da 

base da coroa verificado apenas para o complexo “small group”). 

Raiz basal retangular, em Somniosus “large group”, altura da raiz basal 1,8 

vezes a largura; em “small group”, altura aproximadamente igual a largura da raiz 
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basal (exceto MZUSP MC 132 com altura da raiz duas vezes a largura da raiz basal); 

margens laterais retilíneas, verticalmente orientadas; margem inferior trapezoidal, 

com a extremidade central anterior com um delgada reentrância (largura da 

reentrância aproximadamente um quinto da largura da raiz basal; “basal notch” de 

Capetta, 1987); superfície labial da raiz plana, com um par de foramina circular na 

parte inferior da metade superior da raiz, um medial e outro lateralmente adjacente ao 

apron; superfície lingual da raiz basal predominantemente plana (visto apenas em 

Somniosus “small group”), com sulco axial contínuo com a reentrância da margem 

posterior, estendendo-se dorsalmente até a margem superior da raiz basal, encerrando-

se na abertura do foramen axial superior (foramen axial inferior não verificado); 

margem superior com o foramen axial superior disposto centralmente, com o foramen 

mesio-lingual alinhado horizontalmente com o foramen axial superior, porém, 

posicionado na distância média entre o sulco axial e a margem lateral medial; foramen 

disto-lingual posicionado dorsal à extremidade dorsal do sulco axial, alinhado 

horizontalmente com o limite ventral da úvula, na distância média entre a margem 

lateral distal e o sulco axial.    

 

Dentículos dérmicos. (Fig. 109). Dentículos dérmicos densamente agrupados, 

encobrindo inteiramente a superfície do corpo, com exceção das margens posteriores 

das nadadeiras  e na superfície dorsal dos clásperes; dentículos dérmicos mais 

densamente agrupados em espécimes maiores; pouca variação na forma dos 

dentículos dérmicos ao longo dos estágios de desenvolvimento observados; forma da 

placa basal romboidal, com as extremidades da placa mais afiladas no dentículos 

menores; coroa com forma piramidal, inclinada posteriormente; base da coroa larga, 

triangular, sem a formação de um pedicelo de suporte para uma coroa; superfície 
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anterior da coroa, nos dentículos menores, com três cristas longitudinais; uma crista 

central sobre a linha mediana dorsal da superfície anterior, estendendo-se da base da 

superfície anterior à extremidade distal da coroa; duas cristas laterais sobre a borda 

lateral da superfície anterior, estendendo-se médio-obliquamente da borda lateral 

basal da superfície anterior até a extremidade posterior da coroa; morfologia da coroa 

dos dentículos maiores com variação entre os morfotipos; espécimes do complexo 

“large group” com dentículos 1,5 – 2 vezes maiores que os dentículos menores com 

três cristas longitudinais, similarmente piramidais, porém, com superfície anterior da 

coroa com a crista central expandindo-se lateralmente, dividindo-se em duas ou mais 

cristas; na região da cabeça (UF 162500, macho juvenil 1505 mm TL), superfície 

anterior da coroa com quatro, cinco e seis cristas; amostra remanescente do holótipo 

de Somniosus pacificus (aprox. 1913 mm TL) com uma maior proporção de 

dentículos com quatro a cinco cristas (aumento da proporção de coroas com quatro a 

cinco cristas decorrente da maturação; maior amostragem necessária para 

confirmação; ver também Bigelow & Schroeder, 1944, 1948, 1957; Quéro, 1976; 

Cadenat & Blache, 1981). 

  Complexo de espécies “small group” com dentículos menores com três cristas 

longitudinais ao longo da superfície anterior da coroa e dentículos dérmicos 1,5 – 2 

vezes maiores que os dentículos com três cristas longitudinais, similarmente com uma 

crista longitudinal central dividindo-se basalmente; entretanto, morfologia da coroa 

dos dentículos dérmicos maiores na região da cabeça e espiráculos dorsoventralmente 

achatados, com a superfície anterior da coroa com uma crista central longitudinal 

ramificada, formando uma trama similar às nervuras de uma folha (ver Quéro,1976; 

Cadenat & Blache , 1981).   
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Observações. Apesar da baixa amostragem de espécimes examinados do gênero 

Somniosus, as amostras de dentículos dérmicos extraídas de espécimes maiores 

mostraram uma maior densidade de dentículos dérmicos com coroas maiores e 

morfologicamente distintos dos dentículos relativamente menores (coroas dos 

dentículos maiores com crista longitudinal alargada formando quatro ou mais coroas 

no complexo “large group”; com crista longitudinal basalmente dividida [ao longo do 

corpo] ou similar a trama de nervuras de folhas [região da cabeça] em “small group”). 

Pode-se inferir então, tentativamente, que a variação morfológica observada entre as 

coroas dos denticulos dérmicos maiores e menores (em ambos complexos de 

espécies) seja decorrente da maturação dos espécies.  Logo, o gênero Somniosus 

também apresentaria variação ontogenética ao longo de seu desenvolvimento 

ontogenético, porém, sem a modificação marcante como observada nos demais 

Somniosidae. Porém, um estudo completo abrangendo todos os estágios de maturação 

é necessário para um maior entendimento dessa característica. 

 

Descrição da morfologia interna. A descrição da morfologia interna dos 

representantes da família Somniosidae será apresentada de modo unificado, usando 

como descrição base as espécies do gênero Centroscymnus. Diferenças observadas 

entre gêneros e espécies serão indicadas separadamente em cada seção. Utilizou-se 

esse método para possibilitar uma comparação mais direta entre os diferentes taxa.   

 

Sistema sensorial. (Figs. 111, 112) Canais da linha lateral dorso-lateralmente 

dispostos da região branquial até a nadadeira caudal, sobre o septo horizontal; na 

região da cabeça, posicionados nas superfícies dorsal, lateral e ventral. Canal 

supraorbital estendendo-se dorsalmente da margem anterior do focinho (extremidade 
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anterior do rostro) à região anterior do espiráculo; do canal pós-orbital até a metade 

anterior das capsulas nasais, canal supraorbital orientado principalmente de forma 

longitudinal, com a metade posterior ligeiramente convexa, e da metade posterior do 

canal supraorbital até a metade anterior das cápsulas nasais, levemente côncavo, 

levemente projetado lateralmente; na metade anterior das cápsulas nasais, canal 

supraorbital curvando-se medialmente, projetando-se antero-obliquamente em direção 

às margens laterais do rostro; na extremidade anterior do rostro, canal supraorbital 

curvando-se lateralmente, na junção com a extremidade anterior dos canais pré-

nasais, contornando a margem anterior e lateral das aberturas das narinas; posterior à 

margem lateral das narinas, canal supraobital projetando-se em direção à região 

ventral, postero-medialmente, até a junção com a extremidade lateral do canal nasal e 

origem anterior do canal hiomandibular; em Centroselachus crepidater, a curvatura 

medial sobre a superfície dorsal das cápsulas nasais e a projeção antero-obliqua em 

direção ao rostro correspondendo à metade do comprimento dorsal do canal 

supraorbital (aproximadamente um terço a um quarto do comprimento dorsal do canal 

nos demais gêneros; decorrente do alongamento anterior da metade anterior do crânio; 

ver seção “Esqueleto”); em Somniosus, quarto posterior dorsal do canal supraorbital 

fortemente curvado medialmente, formando uma funda reentrância com a origem 

dorsal do canal infraorbital e origem anterior do canal pós-orbital (Fig. 112 C; 

provável sinapormorfia do gênero Somniosus; ver discussão). Canal infraorbital em 

forma de “S”, originando-se dorsalmente na junção com o canal supraorbital e canal 

pós-orbital (horizontalmente alinhado com a margem anterior do espiráculo); 

projetando-se antero-ventralmente na região dorso-lateral da cabeça entre o olho e o 

espiráculo; metade superior levemente convexa, acompanhando a curvatura da 

margem anterior do espiráculo, metade inferior côncava, contornando a borda 
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posterior do olho, com o terço inferior projetando-se anteriormente até a metade do 

comprimento do olho, encerrando-se no canal hiomandubular. Canais pós-orbitais 

curtos, retilíneos, menores que o comprimento do espiráculo, posicionados 

dorsalmente na cabeça, sobre a crista sphenopterotica, estendendo-se obliquamente da 

junção com os canais supraorbital e infraorbital até a extremidade lateral do canal 

pós-temporal; canal pós-orbital em Somniosus curvos, formando uma convexa 

projeção antero-medial da extremidade lateral do canal pós-temporal, em direção à 

largura mediana da cabeça, formando a parte posterior da reentrância dorsal do 

sistema de canais laterais (Fig. 112C). Canal pós-temporal retilíneo, horizontalmente 

orientado, comprimento aproximadamente um terço da largura da cabeça, alinhado 

com a margem posterior do espiráculo; extremidades laterais do canal pós-temporal 

entre as junções das inserções posteriores dos canais pós-orbital e origem anterior dos 

canais de linha lateral do tronco. Canais da linha lateral do tronco (posteriores), do 

canal pós-temporal e sobre a região branquial, projetando-se postero-obliquamente 

entre a musculatura constritora dorsal e a musculatura epaxial; ao longo da superfície 

lateral do tronco e da cauda, canais laterais posteriores projetando-se ao longo do 

septo horizontal (entre as musculaturas epaxial e hipaxial). Canais pré-nasais 

predominantemente retilíneos, posicionados na superfície pré-oral ventral, 

originando-se na margem anterior do focinho, na junção com a curva adjacente ao 

rostro do canal supraorbital, projetando-se postero-ventralmente; quarto posterior dos 

canais pré-nasais curvando-se medialmente, fundindo-se em um curto canal pré-nasal 

único, encerrado na região central do canal nasal; Centroselachus crepidater, devido 

ao alongamento da região anterior do neurocrânio e cabeça, com um canal pré-nasal 

relativamente longo, maior que a largura da boca (comprimento do canal pré-nasal 

aproximadamente dois terços a metade da largura da boca nos demais gêneros). Canal 
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nasal moderado, comprimento próximo de dois terços da largura da boca, orientado 

horizontalmente, alinhado verticalmente com a extremidade anterior da órbita; porção 

central do canal nasal com duas voltas, uma em cada lado da junção com o canal pré-

nasal; porção lateral do canal nasal projetando-se lateralmente até a junção com o 

canal supraorbital e a origem do canal hiomandibular. Canal hiomandibular 

projetando-se latero-ventralmente, da junção com os canais nasal e supraorbital até 

região posterior ao canto da boca, próximo à extremidade distal das cartilagens do 

arco mandibular. Canais mandibulares pequenos, aproximadamente um quarto da 

largura da boca, posicionados próximos ao lábio inferior, da origem ao ápice distal do 

sulco labial inferior; canais mandibulares em Centroselachus crepidater, Scymnodon 

ringens, Scymnodon macracanthus, Scymnodon ichiharai, Zameus squamulosus, 

Scymnodalatias e Somniosus relativamente maiores, projetando-se latero-

posteriormente sobre a região central da cartilagem de Meckel, da linha mediana 

dorsal até a junção com o canal hiomandibular, na região das ampolas da região 

hioide (Fig. 112B).  

Túbulos do sistema ampulário com diâmetro aproximadamente dois terços do 

diâmetro dos canais da linha lateral; restritos à região da cabeça, porém, em grande 

densidade, formando a maior parte do volume da região pré-oral ventral. Ampolas de 

Lorezini supraorbitais dorsais posicionadas sobre a superfície dorsal da região 

ethmoidal do crânio, da extremidade anterior do teto craniano à extremidade anterior 

do rostro; túbulos supraorbitais estendendo-se lateralmente das ampolas supraorbitais 

até os canal supraorbital; túbulos das ampolas supraorbitais mais posteriormente 

posicionadas estendendo-se posteriormente até a região ótica do crânio, lateralmente 

delimitados pelo canal pós-orbital. Ampolas hioides com pequenos túbulos, 

posicionadas na superfície lateral da cabeça, sobre a região da junta mandibular. 
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Ampolas rostrais ventrais posicionadas medialmente ao longo dos canais pré-nasais, 

até a junção dos antímeros do canal, com túbulos estendendo-se latero-anteriormente, 

delimitados lateralmente pelas paredes dos canais pré-nasais. Ampolas supraorbitais 

ventrais dispostas na região entre os canais pré-nasal e a parte ventral do canal 

supraorbital, com os túbulos projetados latero-anteriormente, delimitados lateralmente 

pelo canal supraorbital. Internamente e externamente adjacentes à região da junção do 

canal hiomandibular com os canais supraorbital e nasal, ampolas bucais externas 

(“outer buccal” de Chu & Wen, 1979), com túbulos projetando-se posteriormente ao 

redor do canal hiomandibular, até a linha vertical com a margem posterior do 

espiráculo. 

 

Musculatura. Músculos mandibulares e hioides robustos; adductor mandibulae 

robusto, grande, maior músculo da região cranial, encobrindo a metade distal das 

cartilagens palatoquadrado e cartilagem de Meckel, altura do músculo variando entre 

dois terços a praticamente igual à altura da cabeça, com a superfície dorsal do 

adductor mandibulae no mesmo nível que o processo pós-orbital; dorsalmente, 

músculo adductor mandibulae inserindo-se entre o processo do quadrado e o processo 

orbital do palatoquadrado, ventralmente da metade posterior até a extremidade distal 

da cartilagem de Meckel; fibras do adductor mandibulae orientadas dorso-

ventralmente (Figs. 113, 114). Músculo suborbitalis cilíndrico, formado por dois 

blocos de fibras musculares conectados por um tendão; porção interna com origem na 

região antero-ventral da parede orbital lateral, dentro de um largo sulco, estendendo-

se lateralmente (ventral ao olho) até o canto da boca, posterior à região de contato das 

cartilagens labiais; largura da porção interna menor da metade do comprimento do 

olho, fibras musculares similarmente orientadas lateralmente; posterior à região de 
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articulação das cartilagens labiais, tendão projetando-se da extremidade lateral da 

porção interna do músculo suborbitalis, contornando o canto da boca, estendendo-se 

ventralmente até a margem dorsal da cartilagem de Meckel; da extremidade ventral 

do tendão, fibras musculares orientadas dorso-lateralmente, formando um músculo 

delgado, expandido ventralmente, e inserindo-se na margem ventral da cartilagem de 

Meckel, formando um músculo com formato triangular; largura da região de inserção 

um quarto da largura do músculo adductor mandibulae; em Somniosus, a porção 

interna (origem) do músculo suborbitalis hipertrofiada (em relação aos demais 

Somniosidae), largura da porção interna igual ao comprimento do olho, 

aproximadamente metade da largura do músculo adductor mandibulae (Fig. 114). 

Músculo adductor madibulae superficialis originando-se sobre a superfície dorsal da 

região distal do músculo adductor mandibulae, dividido em duas regiões de 

inserções; porém região de origem com fibras interconectadas; porção dorsal, 

adductor mandibulae superficialis alfa pequeno, restrito à extremidade distal do 

palatoquadrado e o processo do quadrado, moderadamente robusto, inserindo-se sobre 

a região do processo do quadrado (no terço distal do palatoquadrado), fibras 

musculares orientadas obliquamente, direcionadas da região de origem ao processo do 

quadrado; fibras tendinosas projetando-se anteriormente da região de inserção do 

adductor mandibulae superficialis alfa, sobre a superfície dorsal do músculo adductor 

mandibulae, estendendo-se até o processo pós-orbital do neurocrânio; porção ventral, 

adductor mandibulae superficialis beta, com forma retangular a forma de gota, 

afilando anteriormente, delgado, posicionado sobre a altura mediana do músculo 

adductor mandibulae, projetado anteriormente, fibras musculares orientadas 

longitudinalmente, encerrando-se na margem anterior do adductor mandibulae; 

extremidade anterior do músculo adductor mandibulae superficialis beta com um 
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conspícuo tendão anteriormente projetado, inserindo-se na região lateral do processo 

ethmoidal e da capsula nasal (Fig. 113); em Somniosus cf. Pacificus (único 

representante do gênero Somniosus com musculatura cranial examinada) músculo 

adductor mandibulae superficialis alfa robusto e relativamente mais longo que o 

padrão observado nos demais Somniosidae, comprimento aproximadamente dois 

terços da altura do adductor mandibulae, origem sobre a superfície do terço ventral da 

altura deste último músculo, estendendo-se anterordorsalmente e inserindo-se na 

região distal do palatoquadrado; músculo adductor mandibulae superficialis beta 

distinto e morfologicamente similar ao observado nos demais Somniosidae, porém, 

projetando-se antero-dorsalmente, adjacente à margem ventral do componente alfa, 

inserindo-se sobre o tecido conjuntivo do terço superior do músculo adductor 

mandibulae, com fibras tendinosas projetando-se anteriormente, adjacente às fibras 

tendinosas do componente alfa (Fig. 114B). Músculo levator palatoquadrati 

retangular a sub-cilíndrico, levemente achatado dorso-lateralmente, comprimento 

aproximadamente metade da altura do crânio, largura metade da largura do olho, 

originando-se na metade anterior da cápsula ótica, projetando-se antero-ventralmente 

adjacente à metade anterior da parede ótica e região posterior da parede orbital,  

inserindo-se na metade anterior do palatoquadrado, adjacente à base do processo 

orbital do palatoquadrado; fibras musculares inclinadas com orientação antero-

ventral; músculo spiracularis fino, largura menor que um quinto da largura do 

músculo levator palatoquadrati, projetando-se lateralmente, contornando a parede 

anterior da abertura do espiráculo; origem do músculo spiracularis sem distinção com 

a região posterior da origem do músculo levator palatoquadrati (origem única desses 

dois músculos); fibras musculares orientadas lateralmente; inserindo-se na 
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extremidade lateral da hiomandibula. Os músculos craniais descritos acima são todos 

inervados pelo ramo mandibular do nervo trigêmeo (V).  

 Músculo constrictor hyoideus dorsalis robusto, com fibras lateralmente a 

ligeiramente obliquamente projetadas; origem na metade posterior da cápsula ótica do 

neurocrânio (posterior à crista vertical que se projeta no terço dorsal da cápsula) e na 

superfície lateral da musculatura epaxial, até o alinhamento com a primeira abertura 

branquial (posição das cartilagens ectobranquiais); inserção muscular sobre toda a 

superfície dorsal e extremidade distal da hiomandibula, sobre a junta mandibular e na 

extremidade ventro-lateral do ceratohial; grupo de feixes musculares do constrictor 

hyoideus dorsalis mais anteriores projetando-se antero-lateralmente até o processo do 

quadrado, no palatoquadrado; ramo hiomandibular do nervo fascialis (VII) surgindo 

entre a superfície ventral da margem posterior do espiráculo e a superfície dorsal da 

hiomandibula, contornando dorsalmente a borda antero-lateral do constrictor 

hyoideous dorsalis, projetando-se ventralmente em direção aos constritores ventrais, 

adjacente à margem anterior (região de inserção) do contrictor hyoideus dorsalis, com 

ramificações sobre a musculatura constritora (ramificações motoras) e nas ampolas de 

Lorenzini hioideas (ramos sensoriais). Quatro músculos contrictor branchialis (1–4) 

pequenos, estreitos, estendendo-se entre a superfície lateral da musculatura epaxial e 

as aberturas branquiais; fibras projetando-se obliquamente, em direção antero-lateral 

(Fig. 113A). Músculo constrictor hyoideus ventralis laminar e transverso, amplo, 

encobrindo ventralmente da margem ventral da cartilagem de Meckel até a linha 

vertical com a primeira abertura branquial; origem em tecido conectivo posicionado 

centralmente sobre a linha mediana ventral, fibras musculares projetando-se 

lateralmente, inserindo-se sobre a margem ventral da cartilagem de Meckel, do 

processo posterior da cartilagem de Meckel (“ventral drop of mandibula” em Shirai, 
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1992; ver seções esqueleto e discussão) à extremidade ventro-lateral; músculo 

intermandibularis fracamente distinguido da porção anterior do músculo contrictor 

hyoideus ventralis, definido aqui pelas fibras transversas que estão restritas entre o 

processo posterior da cartilagem de Meckel e a sínfise mandibular (Fig. 113C). 

Quatro músculos constrictor branchialis ventralis, restritos entre as cartilagens 

ectobranquiais, reduzindo gradualmente a largura em decorrência da expansão lateral 

da origem do músculo coraco-arcualis; fibras dos constritores branquiais orientadas 

obliquamente em sentido antero-lateral. Músculo interhyoideus transverso, laminar, 

originando-se de tecido conjuntivo sobre a linha mediana ventral, fibras musculares 

projetando-se lateralmente e inserindo-se na metade posterior da cartilagem 

ceratohial.  

 Músculo coracomandibularis alongado, retangular, posicionado dorsal aos 

músculos interhoideus e contrictor hioideus ventralis, moderadamente robusto (mais 

robusto que o constrictor hyoideus ventralis porém menos da metade da grossura que 

o coraco arcualis), origem na região mediana da barra coracóide, com fibras 

musculares estendendo-se longitudinal e anteriormente, inserindo-se na margem 

ventral da mandíbula, entre a sínfise e o processo posterior da cartilagem de Meckel 

de cada hemi-mandibula (Fig. 115A). Ventral ao coracomandibularis, robusto 

músculo coraco-arcualis, trapezoidal, levemente afilado anteriormente, cobrindo dois 

terços da região branquial, origem sobre a superfície anterior da barra coracoide, com 

fibras projetadas longitudinal e anteriormente; com uma distinta origem triangular na 

região anterior do músculo coracoarcualis, músculo coraco-hyoideus, com forma 

aproximadamente triangular a pentagonal, comprimento aproximadamente metade a 

um terço do comprimento do coracoarcualis, com fibras estendendo-se anteriormente 

e se inserindo sobre a porção posterior da superfície ventral das cartilagens basihial, 
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ventralmente na região de articulação com as cartilagens ceratohial, e na superfície 

ventral da extremidade medial desta última cartilagem (Fig. 115B). Músculo 

coracobranchialis 1 pequeno,  achatado, em forma de gota, comprimento 

aproximadamente dois terços do músculo coraco-hyoideus, originado na superfície 

anterior do músculo coraco-arcualis, com fibras projetadas antero-lateralmente, 

inserindo-se na margem ventral do basihial e da extremidade medial da ceratohial; no 

terço anterior do músculo coracobranchialis 1, primeira artéria branquial projetando-

se lateralmente sobre a superfície dorsal; músculos coracobranchialis 2-5 com forma 

similar ao músculo coracobranchialis 1, origem por meio de fibras tendinosas 

projetadas anteriormente na região de origem dorsal do coraco-arcualis, com os 

coracobranchialis 2-4 inserindo-se na margem ventral das cartilagens hipobranchiais 

2-4, apenas coracobranchialis 5 inserindo-se latero-medialmente na metade anterior 

do cartilagem cardiobranchial. 

 Musculatura peitoral com três músculos; músculo levator pectoralis, 

posicionado dorsalmente à nadadeira peitoral, moderadamente robusto (grossura 

similar a grossura das cartilagens basais), com origem no terço inferior da escápula, 

no sulco formado pelo processo posterior ventral da escápula, com fibras musculares 

projetando-se postero-lateralmente, inserindo-se no terço posterior da superfície 

dorsal das cartilagens radiais da nadadeira peitoral. Músculo depressor pectoralis 

dividido em dois componentes, moderadamente robusto (similar ao levator 

pectoralis) com diferentes origens e inserções; componente mais anterior e 

dorsalmente posicionado, depressor pectoralis 1, com origem na borda lateral da 

barra coracóide, na superfície lateral da região do côndilo de articulação com as 

cartilagens basais da nadadeira peitoral, com fibras projetando-se posteriormente e se 

inserindo na superfície lateral da cartilagem composta pro+mesopterigio, desde a 
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origem da cartilagem basal e o processo anteriormente direcionado em forma de 

gancho, posicionado na região mediana da superfície lateral da cartilagem composta 

anterior (Fig. 115C); componente ventral e posterior, depressor pectoralis 2, com 

origem ventral à região dos côndilos de articulação na barra coracóide, no terço lateral 

até o processo ventral da barra coracóide, com fibras musculares projetando-se latero-

posteriormente sobre a superfície ventral da nadadeira peitoral, inserindo-se nas 

cartilagens radiais posicionadas no terço posterior do esqueleto da nadadeira peitoral 

(Tomita et al., 2014).      

Músculos de movimentação das nadadeiras dorsais, músculos interdorsalis, 

laminares, trapezoidais, forma similar em ambas dorsais, origem na base das 

cartilagens dorsais basais (em geral, cartilagens dorsais basais da segunda dorsal com 

expansão lateral para suporte do músculo interdorsalis), dorsal à musculatura epaxial; 

inserção nas cartilagens radiais secundárias, na região de origem das ceratotrichia; 

fibras musculares orientadas obliquamente, inclinadas postero-dorsalmente (Fig. 

116A, B). Musculatura na nadadeira caudal com os músculos axiais posicionados 

dorsalmente, sobre os centros ventebrais e arcos neurais; ventralmente, sobre os 

espinhos hemais, alongado e laminar músculo flexor caudalis, extensão do músculo 

restrita à nadadeira caudal (Fig. 116C; veja também Shirai, 1992a, b); origem das 

fibras do músculo flexor caudalis na região dorsal dos espinhos hemais (i.e. origem), 

obliquamente dispostas, projetando-se antero-ventralmente, inserindo-se na 

extremidade distal dos espinhos hemais (alguns espinhos hemais lateralmente 

expandidos na extremidade ventral para suporte ao músculo flexor caudalis; veja 

seção “esqueleto”).  

 



	   226	  

Esqueleto. A morfologia do esqueleto de Centroscymnus é similar entre os 

representantes da família Somniosidae (e entre os demais Squaliformes), sendo a 

região cranial onde se verificaram as principais diferenças (e semelhanças) entre os 

diferentes taxa de Somniosidae; as demais regiões esqueléticas apresentaram apenas 

algumas pequenas diferenças em extensões e formas de alguns processos.  

 

Neurocranium. Em características gerais, neurocrânio de Centroscymnus 

aproximadamente 1,5 – 2 vezes mais longo do que largo, região mais larga e com 

margens arredondadas entre as extremidades distais da cápsula nasal, praticamente 

retangular entre a região orbital e occipital; em vista dorsal, superfície do 

neurocranium predominantemente plana; superfície ventral restrita à região da placa 

basal, predominantemente plana também; demais representantes da família 

Somniosidae com padrão similar, diferindo apenas em Centroselachus crepidater 

com comprimento do neurocrânio 2,5 vezes maior que a largura, sendo o neurocrânio 

como um todo com forma aproximadamente retangular, região nasal não se 

expandindo lateralmente de forma abaulada como nas demais espécies; Somniosus 

rostratus apresentando as margens laterais da superfície dorsal fortemente recortadas, 

não formando uma forma retangular entre as regiões orbital e occipital, como nos 

demais Somniosidae. A separação entre as diferentes regiões do neurocrânio seguem 

Compagno, 1988 (Figs. 117 – 126). 

 

Região rostral. Região com maior variação no neurocrânio; definida como o rostro e a 

abertura da fontanele anterior, apresentou variação em diversos níveis, com caracteres 

espécie-específicos, além de características compartilhadas, com possível implicância 

no relacionamento entre os representantes da família Somniosidae. Gênero 
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Centroscymnus com rostro retangular, relativamente curto (0,14 – 0,21 vezes o 

comprimento do neurocrânio [CN] em C. coelolepis; 0,15 – 0,17 vezes CN em C. 

owstonii); superfície dorsal do rostro côncava, contínua com a abertura da cavidade 

craniana; margens laterais rostrais oblíquas, médio-anteriormente direcionadas, 

superfície lateral ligeiramente côncava; margem anterior retilínea, com a superfície 

anterior do rostro ligeiramente convexa; extremidades posteriores das margens 

laterais rostral encerrando na região de origem das margens laterais da fontanela 

anterior; Centroscymnus coelolepis com rostro moderadamente mais fino que em C. 

owstonii, largura do rostro 4 – 6 % CN, 0,2 – 0,4 vezes o comprimento rostral; 

Centroscymnus owstonii com largura do rostro 11 – 12 % CN; 0,7 vezes o 

comprimento do rostro (Figs. 117, 118).  

 Rostro em Scymnodon similarmente retangular, porém, margens laterais 

projetando-se lateral e posteriormente à origem anterior das margens laterais da 

fontanela anterior, encerrando-se na altura entre a metade (S. ringens e S. 

macracanthus) e o terço anterior das margens laterais da fontanela anterior (S. 

ichiharai); extremidade posterior da margem lateral rostral com um processo 

dorsalmente orientado (possível sinapomorfia do gênero Scymnodon; Figs. 122–124, 

128; ver discussão). Em Scymnodon ringens e S. macracanthus, superfície dorsal do 

rostro predominantemente côncava, contínua com a abertura da cavidade cerebral; em 

S. ichiharai, superfície côncava restrita à metade posterior do rostro, metade anterior 

plana a levemente convexa. Comprimento rostral relativamente mais longo do que em 

Centroscymnus, principalmente em S. ichiharai e S. macracanthus; comprimento 

rostral em Scymnodon ringens  20,4% CN, largura do rostro 0,37 vezes o 

comprimento do rostro; em S. macracanthus com comprimento do rostro 25,1% CN, 
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largura do rostro 0,37 vezes comprimento rostral; S. ichiharai com comprimento do 

rostro 27,9% CN, largura do rostro 0,2 vezes o comprimento rostral.  

 Centroselachus, Scymnodalatias e Zameus com rostro delgado, em forma de 

crista, com uma expansão circular na extremidade anterior similar a forma de uma 

colher; rostro relativamente alongado, comprimento do rostro 34% CN em Zameus; 

19,7% CN em Scymnodalatias; 25,8% CN em Centroselachus (neste último, 

considerou-se apenas a região anterior à fontanela anterior; Figs. 119 – 121; 127); 

largura do rostro 4,2 % CN, 0,12 vezes o comprimento rostral em Zameus; 2,2% CN, 

0,11 vezes comprimento rostral em Scymnodalatias; 2,2% CN, 0,09 vezes o 

comprimento rostral em Centroselachus. Superfície dorsal do rostro plana a 

levemente convexa, encerrando anteriormente a abertura da cavidade cerebral, não 

formando uma superfície contínua com as paredes da cavidade; margens laterais 

postero-obliquamente projetadas, estendendo-se posteriormente até a metade do 

comprimento das margens laterais da fontanela anterior, extremidades posteriores 

encerrando-se em um circular abaulado ocupando a região entre a metade posterior da 

fontanela anterior e a parede interna da abertura dorsal do canal pré-orbital. 

Centroselachus crepitater com as margens laterais do rostro descontínuas com o 

soerguimento adjacente à metade posterior da fontanela anterior; entretanto, essa 

descontinuidade observada possa ser decorrente do alongamento da região anterior ao 

canal pre-orbital no crânio de Centroselachus crepidater; logo, a superfície levemente 

soerguida margeando lateralmente a metade anterior da fontanela anterior, apesar de 

estar em nível inferior à superfície dorsal do rostro e do abaulamento adjacente à 

metade posterior da fontanela anterior, seria correspondente à porção posterior da 

margem lateral do rostro que se projeta posteriormente até a metade do comprimento 

da fontanela anterior descrita em Zameus, Scymnodalatias e também no gênero 
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Scymnodon. Em Centroselachus, a superfície dorsal do rostro extremamente delgada, 

largura da superfície dorsal um terço da base ventral do rostro, e alta, sendo a região 

mais dorsalmente projetada em toda a superfície craniana; em Zameus e 

Scymnodalatias, com largura da superfície dorsal três quartos a similar à largura da 

base ventral do rostro. Adicionalmente, a forma da expansão na extremidade anterior 

em Centroselachus levemente diferente, com pequenas projeções posteriormente 

projetadas nas extremidades postero-laterais; em Zameus e Scymnodalatias a 

expansão anterior completamente circular. 

 Rostro em Somniosus marcadamente diferente entre os dois complexos de 

espécies, porém, ambos apresentando extremidade anterior retangular, com expansões 

laterais retangulares; em Somniosus “large group”, rostro retangular, moderadamente 

desenvolvido (comprimento rostral 26,3% CN, largura do rostro 0,57 vezes 

comprimento do rostro), margem anterior do rostro retilínea, superfície dorsal do 

rostro contínuo com a superfície da abertura anterior da cavidade cefálica (Fig. 125); 

superfície lateral rostral côncava, com as margens laterais dorsalmente orientados em 

forma de crista, projetando-se posteriormente até o terço posterior das margens 

laterais, encerrando-se na região do soerguimento dorsal adjacente ao terço posterior 

das margens laterais; região mais anterior do rostro em forma de “T”, com duas 

expansões laterais retangulares, contínuas com a margem anterior do rostro, margem 

lateral ligeiramente curvada (convexa), margem posterior fortemente côncava, 

postero-medialmente orientada, contínua com a superfície lateral rostral; região 

anterior do rostro em nível ventral (i.e. abaixo) às margens laterais, com a superfície 

dorsal na região das expansões dorso-posteriormente inclinadas; Somniosus “small 

group” com rostro relativamente pequeno, comprimento rostral 13,2% CN, largura do 

rostro 1,47 vezes comprimento rostral; superfície dorsal plana, encerrando 
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anteriormente a fontanela anterior (superfície dorsal rostral não contínua com a 

superfície da abertura anterior da cavidade cefálica), margens laterais projetando-se 

posteriormente até o quarto posterior das margens laterais da fontanela anterior; 

extremidade anterior do rostro similarmente em forma de “T”, com expansões laterais 

retangulares, porém, expansões posicionadas no mesmo nível das margens laterais do 

rostro (Fig. 126). 

 Fontanela anterior em Centroscymnus, Scymnodon e Somniosus cf. pacificus 

(representante do complexo “large group”) com superfície contínua à superfície 

dorsal do rostro, com margens laterais da fontanela anterior retilíneas a ligeiramente 

convexas, origem anterior horizontalmente alinhada com a abertura dorsal do 

ethmoidal canal foramen (ecf), projetando-se posterior e medialmente; margem 

posterior em forma de cunha, horizontalmente alinhada com o external profundus 

foramen (apenas Somniosus cf. pacificus com margens laterais côncavas, com 

extremidades posteriores das margens laterais encontrando-se posteriormente, 

formando uma extremidade posterior aguda; fig. 125); variações entre os taxa nas 

proporções do comprimento e largura da fontanela; Centroscymnus coelolepis com 

margem posterior mais afilada, curta, aproximadamente metade da largura mediana, 

largura mediana da fontanela entre 3 – 6% CN, comprimento da fontanela 12 – 17% 

CN; Centroscymnus owstonii com margem posterior da fontanela relativamente mais 

larga que C. coelolepis, aproximadamente dois terços da largura mediana, largura 

mediana da fontanela anterior 6 – 9% CN, comprimento da fontanela anterior 15 – 

18% CN; gênero Scymnodon similar a C. owstonii, com margem posterior 

aproximadamente dois terços (S. ichiharai e S. macracanthus) a igual (S. ringens) a 

largura mediana da fontanela anterior; Scymnodon ringens com largura mediana 9% 

CN, comprimento da fontanela anterior 10,5% CN; S. macracanthus com largura 
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mediana da fontanela anterior 4,4% CN, comprimento 10% CN; S. ichiharai com 

largura mediana da fontanela anterior 5,2% CN, comprimento da fontanela 9,7% CN; 

Somniosus cf. pacificus com largura mediana da fontanela anterior 9,1% CN, 

comprimento da fontanela 21,2% CN. 

 Centroselachus, Scymnodalatias, Zameus e Somniosus cf. rostratus 

(representante do complexo “small group”) com a superfície da fontanela anterior 

encerrada anteriormente pela superfície dorsal do rostro, formando uma cavidade 

completamente fechada (Figs. 119 – 121; 126, 127); Scymnodalatias e Zameus com 

forma da cavidade da fontanela anterior similar a um afilado romboide (comprimento 

da fontanela anterior 20,9% CN; largura mediana 4,8% CN), com a metade anterior 

das margens laterais da fontanela anterior antero-medialmente orientadas, delimitadas 

anteriormente pela superfície dorsal do rostro; metade posterior das margens laterais 

postero-medialmente orientadas, encontrando-se posteriormente na altura do external 

profundus foramen, formando uma aguda extremidade posterior; Somniosus cf. 

rostratus com cavidade da fontanela anterior relativamente pequena, alongada, forma 

pentagonal (comprimento da fontanela anterior 16,1% CN; largura 0,45 vezes 

comprimento da fonatanela); margem anterior retilínea, com bordas laterais 

arredondadas (delimitadas pela superfície dorsal do rostro), margens laterais 

retilíneas, metade anterior longitudinalmente orientada, metade posterior oblíqua em 

sentido médio-posterior, com as extremidades posteriores das margens laterais 

similarmente encontrando-se na altura do external profundus foramen, formando uma 

aguda extremidade posterior da fontanela anterior. Centroselachus crepidater com 

abertura da fontanela anterior alongada, forma similar ao corte sagital de um cilíndro, 

margens anterior e posterior em forma de cunha, com margem posterior alinhada com 

a metade da distância longitudinal entre a abertura dorsal do ethmoidal canal foramen 
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e o external profundus foramen. Margens laterais retilíneas, orientação variando entre 

longitudinal, com margens anterior e posterior similares em largura (CSIRO não 

catalogado), levemente oblíqua latero-posteriormente, com margem anterior dois 

terços da largura da margem posterior (AMNH 55521) ou levemente oblíqua médio-

posteriormente, com margem anterior 1,5 vezes largura da posterior (BMNH 

1987.1.21.90-92). 

 

Cápsulas nasais. Cápsulas nasais laterais e estendendo-se anteriormente até a região 

da base do rostro; cápsulas nasais arredondadas, pouco mais longas do que largas 

(largura aproximadamente três quartos do comprimento das cápsulas, entre um terço a 

um quarto do comprimento do neurocrânio), com sulco entre a abertura dorsal do 

canal para passagem do ramo oftálmico profundo do nervo trigêmeo, external 

profundus foramen, e a abertura dorsal do ethmoidal canal foramen demarcando o 

limite posterior das cápsulas nasais com a parede orbital. Centroselachus crepidater 

com cápsula nasal relativamente muito alongada, comprimento duas vezes a largura 

da cápsula nasal (Fig. 119). Superfície da cápsula nasal ligeiramente mentos 

calcificada que as demais regiões do neurocrânio; superfície dorsal ligeiramente 

côncava adjacente à base do rostro, projetando-se dorsalmente, formando uma 

superfície levemente convexa até as margens laterais da região da cápsula nasal; 

superfície ventral estendendo-se ventralmente até a altura do ectethmoid process, na 

parede orbital, projetando-se anteriormente da superfície anterior da parede pré-

orbital, com uma superfície levemente abaulada, formando uma oval abertura que 

circunda os bulbos nasais; no terço dorsal da superfície ventral da cápsula nasal, 

próxima à margem lateral, abertura ventral do ethmoidal canal foramen (ecf); na 

região antero-central da superfície ventral da cápsula nasal, adjacentes à porção 
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posterior da crista nasal (“nasal keel” em Shirai, 1992b), um par de fenestras ovais, 

longitudinalmente orientadas, moderadamente longas (aproximadamente igual ao 

comprimento da superfície ventral da cápsula nasal), profundas, uma em cada lado do 

septo, margem anterior alinhada com borda inferior da abertura dos bulbos nasais, 

margem posterior alinhada com a abertura ventral do ethmoidal canal foramen; em 

Somniosus cf. rostratus, par de pequenos foramina, cada um em posição posterior e 

lateral à borda posterior de cada fenestra sub-nasal, possivelmente para passagem de 

ramificações do ramo maxilar do nervo trigêmeo. Extensão longitudinal da superfície 

ventral da cápsula nasal variável; nas espécies dos gêneros Centroscymnus, 

Scymnodon, e em Zameus squamulosus e Scymnodalatias cf. garricki, a superfície 

ventral da cápusula nasal relativamente curta, altura menor que a metade da abertura 

dos bulbos olfativos; em Centroselachus crepidater e nas espécies de Somniosus, a 

extensão dessa superfície é marcadamente maior; em Somniosus cf. rostratus e 

Somniosus cf. pacificus, a extensão da superfície ventral da cápsula nasal uma a duas 

vezes maior que a abertura dos bulbos olfatórios; abertura dos bulbos olfatórios 

afilada, altura menos da metade da largura; adicionalmente, em Somniosus cf. 

pacificus, a abertura ventral do ethmoidal canal foramen ampla (largura similar a 

largura do foramen do nervo trigêmio [V]), dorsalmente posicionada, muito próximo 

à margem lateral da superfície dorsal do neurocrânio, delimitada dorso-lateralmente 

por uma crista cartilaginosa similar a forma de uma ponte, ligando a metade posterior 

ao terço posterior da margem lateral da cápsula nasal (Fig. 125); Centroselachus 

crepidater com abertura das cavidades nasais proporcionalmente similares aos 

descritos em Centroscymnus; extensão da superfície ventral duas vezes a altura da 

abertura dos bulbos olfatórios, porém, morfologicamente diferente do padrão de 

Somniosus; em Somniosus, a superfície que encapsula lateralmente os bulbos 
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olfatórios proporcionalmente maior que nos demais Somniosidae, com as fenestras 

subnasais e abertura ventral do ethomidal canal foramen similarmente posicionadas 

com relação a Centroscymnus, Scymnodon, Scymnodalatias e Zameus. Em 

Centroselachus, a extensão da superfície lateral que envolve os bulbos similar aos 

demais representantes da família, porém, com um alongamento extremo da superfície 

de conexão entre a superfície ventral que envolve lateralmente os bulbos olfativos e a 

superfície anterior da parede pré-orbital; com isso, tanto as fenestras sub-nasais como 

as aberturas ventrais do ethmoidal canal foramen estão posicionadas posteriormente 

com relação à abertura anterior dos bulbos olfativos, aproximadamente no terço 

posterior da distância entre a parede pré-orbital e a margem inferior das aberturas 

nasais do bulbo olfativo. 

 Cavidades nasais fundas, circulares, com um circular foramen nasal na parede 

posterior das cavidades, para passagem do trato olfatório; superfícies laterais das 

cavidades formando a metade anterior septo internasal; septo internasal estendendo-se 

longitudinalmente por toda a superfície ventral da cápsula nasal, largura igual a menor 

distância entre as fenestras sub-nasais, posteriormente formando as paredes laterais 

internas das fossas sub-nasais, encerrando-se na parede pre-orbital; superfície ventral 

sob septo internasal soerguida ventralmente, suportando uma crista nasal; forma da 

superfície ventral do septo e extensão da crista nasal variável entre os diferente taxa 

examinados; em Centroscymnus coelolepis, nas espécies do gênero Scymnodon, e em 

ambos complexos de espécies de Somniosus, superfície anterior do septo nasal (entre 

as cavidades nasais)  plana, soerguendo-se ventralmente na metade posterior, entre as 

fenestras subnasais; crista nasal estendendo-se sob a região posterior do septo 

internasal, da margem anterior das fenestras nasais até o processo ventral da parede 

lateral da região orbital (entre as cavidades de origem do músculo suborbitalis; figs. 
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117, 122–126); em Centroscymnus owstonii, Centroselachus crepidater, 

Scymnodalatias cf. garricki e Zameus squamulosus com toda superfície do septo 

internasal projetando-se ventralmente e suportando a crista nasal; crista nasal 

estendendo-se anteriormente até a superfície ventral do rostro (Figs. 118–121).   

 

Região orbital. Região orbital extensa, em torno de um 0,4 vezes o comprimento do 

neurocrânio (exceto Centroselachus crepidater  com comprimento da região orbital 

em torno de 0,28 vezes comprimento do neurocrânio; fig. 119); antero-dorsalmente 

delimitado pelos processos pré-orbitais, postero-dorsalmente pelo processos pós-

orbitais e comissuras laterais; na superfície ventral, anteriormente pela parede pré-

orbital e posteriormente pelo processo basitrabecular (veja Shirai, 1992b; Carvalho & 

Maisey, 1996; Vaz & Carvalho, 2013). Espécies de Somniosus com uma triangular 

projeção na borda antero-lateral do neurocrânio, o processo pré-orbital, alinhado com 

a abertura dorsal do ethmoidal canal foramen, e dorsal à origem da superfície lateral 

da parede pré-orbital; as espécies de Centroscymnnus, assim como nos demais taxa da 

família Somniosidae, não apresentam um processo conspícuo e lateralmente 

projetado; definiu-se, então, que região pré-orbital seria correspondente região lateral 

da margem lateral do crânio em que se origina a superfície lateral da parede pré-

orbital. Crista supra-orbital longa, estendendo-se do external profundus foramen 

dorsal até a margem anterior do processo pós-orbital; borda lateral soerguida 

dorsalmente, formando um longo e longitudinal sulco entre a borda lateral da crista 

supra-orbital e o teto craniano, suportando o canal supra-orbital e túbulos e ampolas 

de Lorezini; anteriormente, em posição ligeiramente posterior à margem posterior da 

fontanela anterior, abertura dorsal do canal pré-orbital, larga, diâmetro 

aproximadamente metade do diâmetro da fenestra pós-orbital, abrindo-se numa 
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cavidade em forma de “Y”; cavidade projetando-se antero-medialmente, contornando 

anteriormente a superfície dorsalmente elevada adjacente à metade anterior da 

fontanela anterior (elevação que suporta o processo dorsalmente orientado na 

extremidade posterior da margem lateral do rostro nas espécies de Scymnodon; fig. 

122 - 124), levando as fibras nervosas à região anterior do crânio, adjacente ao rostro; 

e projetando-se antero-lateralmente, até o alinhamento horizontal com a região do 

processo pós-orbital, na base da superfície soerguida da crista lateral, levando as 

fibras nervosas (oriundas dos ramos oftálmico superficiais e profundos) antero-

lateralmente à abertura dorsal do ethmoidal canal foramen. Dentro da cavidade, no 

terço posterior da distância entre o canal pré-orbital e o ethmoidal canal foramen, 

abertura dorsal do canal profundo (Shirai, 1992), o external profundus foramen 

dorsal, um pequeno foramen para passagem das fibras nervosas do ramo oftálmico 

profundo; cujas fibras projetam-se medial e lateralmente, acompanhando as fibras 

nervosas que saem da abertura dorsal do canal pré-orbital. Posteriormente à abertura 

dorsal do canal pré-orbital, na superfície da crista supra-orbital, no sulco formado 

entre a margem lateral da crista supra-orbital e o teto craniano, quatro a oito foramina 

diminutos, longitudinalmente alinhados, estendendo-se posteriormente até a origem 

da margem anterior do processo pós-orbital, para passagem de pequenas ramificações 

do ramo oftálmico superficial; posteriormente, medialmente posicionados ao processo 

pós-orbital, um a dois grandes foramina, fenestras pós-orbitais (“post-orbital fenestra” 

em Shirai, 1992b); diâmetro das fenestras dois terços a 1,5 vezes ao diâmetro da fossa 

parietal, margem posterior da fenestra (ou da fenestra posterior, quando houverem 

duas) alinhada com a margem posterior do processo pós-orbital; variação inter e 

intraespecífica na ocorrência de uma ou duas fenestras, inclusive com variação 

individual (espécimes com o lado esquerdo do crânio com dois foramina e direito com 
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apenas um [Scymnodon macracanthus, CSIRO não catalogado; Fig. 123]). Processos 

pós-orbitais largos, triangulares, largura da base um quarto da extensão da crista 

supra-orbital, contínua com a margem lateral da crista supra-orbital, na metade do 

comprimento do neurocânio, alinhado das fenestras pós-orbitais,; superfície ventral do 

processo pós-orbital contínua com a comissura lateral. Centroselachus crepidater 

com processo pós-orbital ventralmente projetado, reduzido, comprimento do processo 

similar ao menor diâmetro da fenestra pós-orbital (Fig. 119C); largura da base do 

processo similar ao maior diâmetro da fenestra pós-orbital.  

 Parede pré-orbital como uma ampla projeção trapezoidal, com um processo 

piramidal na borda ventral externa, o ectethmoid process, latero-posteriormente 

direcionado; margem externa inclinada ventro-medialmente, margem interna côncava, 

encerrando-se sobre o sulco para a origem do músculo suborbitalis. Centroscymnus 

owstonii com o ectethmoid process relativamente mais alongado que nos demais 

Somniosidae (Fig. 118C), estendendo-se ventralmente até o alinhamento com a 

margem ventral da parede orbital mediana, enquanto nos demais, ectethmoid process 

ventralmente alinhado com a margem ventral do canal jugular.  Parede pré-orbital 

ligeiramente côncava, com duas aberturas circulares; abertura ventral do canal pré-

orbital, o foramen mais dorsal e medialmente posicionado, próximo à superfície 

ventral da crista supra-orbital; lateral e ventral à abertura ventral do canal pré-orbital 

(exceto em Somniosus cf. rostratus, posicionado lateral e em mesmo nível), abertura 

ventral do canal profundo, o external profundus foramen ventral, por onde passam as 

fibras nervosas do ramo oftálmico profundo do nervo trigêmeo. Parede orbital 

mediana plana a ligeiramente côncava na metade anterior; com um largo e 

arredondado foramen para passagem do das fibras do nervo óptico (II; diâmetro dois 

terços da altura da cavidade proótica), posicionado entre a metade e o terço inferior da 
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altura da parede mediana orbital, margem posterior do foramen adjacente ao sulco do 

processo orbital do palatoquadrado; anterior e ventral ao foramen óptico, largo e 

semi-circular sulco para a inserção do músculo suborbitalis, estendendo-se 

anteriormente ao ectethmoid process, delimitado anteriormente pela margem ventral 

da parede pré-orbital e posteriormente pela margem anterior dos sulcos de articulação 

do processo orbital do palatoquadrado; metade posterior da parede orbital mediana 

com um oblíquo e longo sulco suportando e articulando com o processo orbital do 

palatoquadrado; sulco inclinado postero-dorsalmente da margem anterior do processo 

basitrabecular à margem dorsal da parede orbital mediana; foramen do nervo 

trochlear (IV) pequeno, posicionado anteriormente ao sulco, sobre a borda anterior 

dessa cavidade, no quarto superior da altura da parede orbital mediana, em posição 

posterior ao foramen do nervo óptico. Posteriormente à parte inferior da borda 

posterior do sulco, evidente soerguimento lateral em forma piramidal, formando a 

parte dorsal do processo basitrabecular; no limite postero-dorsal desse soerguimento, 

abertura do foramen para passagem da artéria pseudobranchial (pba), cujo vaso 

projeta-se dorsalmente das lamelas branquiais do arco hióide, contorna a extremidade 

distal da hiomandibula, projeta-se anteriormente em direção ao palatoquadrado, 

correndo em paralelo à superfície posterior dessa última cartilagem até a metade 

posterior, projetando-se lateralmente e inserindo-se no neurocrânio na referida 

abertura. Cavidade proótica arredondada a triangular, larga, altura aproximadamente 

um quinto da altura do neurocrânio, posicionada no terço inferior da parede orbital 

mediana, no limite com a comissura lateral; foramen do nervo trigêmeo (V) oval, 

largo (diâmetro similar ao foramen do nervo óptico), posicionado da metade dorsal da 

cavidade proótica; espécime de Scymnodon macracanthus (CSIRO não catalogado; 

fig. 129A, B) com septo horizontal cartilaginoso na altura mediana do foramen do 
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nervo trigêmeo, separando dorsalmente a passagem dos ramos oftámicos superficial e 

profundo, e ventralmente a saída dos ramos mandibular e maxilar; porém, 

apresentando variação intraespecífica, espécime NSMT-P 32079 com um único oval 

foramen do nervo V. Anteriormente posicionado e alinhado com a borda dorsal do 

foramen do nervo trigêmeo, foramen do nervo oculomotor (III), circular e diminuto; 

ventral ao foramen do nervo III, base cartilaginosa do pedicelo óptico, alongado, 

estendendo-se até a parte postero-medial do globo ocular. Foramen para passagem do 

nervo abducens (VI) diminuto, ventral ao foramen do nervo trigêmeo; anterior ao 

foramen do nervo abducens, foramen circular para passagem de vasos circulatórios 

(provavelmente ophtalmic artery; Marples, 1936) similar ao calibre do foramen da 

pseudobranchial artery. Superfície da parte dorsal do processo pós-orbital inferior 

delimitando ventralmente a cavidade proótica, originando-se anteriormente ao 

foramen da ophtalmic artery, projetando-se posteriormente até a junção com a 

extremidade ventral da comissura lateral. Comissura lateral originando-se 

dorsalmente da superfície ventral do processo pós-orbital, uma robusta parede 

ligeiramente inclinada ventro-posteriormente, com a metade ventral delimitando a 

parede lateral da cavidade proótica e formando o canal jugular, por onde passam os 

vasos da opthalmic artery; interno ao canal jugular, foramen elipsoidal para a 

passagem do tronco hiomandibular do nervo fascialis (VII); na parte ventral da 

comissura lateral, próximo à margem ventral, dois foramina circulares, 

longitudinalmente orientados, para a passagens das fibras do ramo palatino do nervo 

fascialis (VII), cujas fibras projetam-se lateralmente em direção a região espiracular. 

Em Zameus squamulosus, comissura lateral incompleta (Fig. 121; 129C), dorsalmente 

originando-se na superfície ventral do processo pós-orbital, porém, encerrando-se no 

terço inferior do neurocrânio, alinhado com a borda ventral da abertura posterior do 
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foramen do nervo trigêmeo; adicionalmente, margem lateral do processo pós-orbital 

inferior soerguida dorsalmente, formando uma crista que delimita ventralmente a 

correspondente cavidade proótica; essa crista pós-orbital inferior forma medialmente  

um delgado sulco que se encerra anteriormente na abertura da ophtalmic artery; canal 

jugular ausente, com a ophtalmic artery correndo posteriormente pelo sulco formado 

pela crista pós-orbital inferior; ventral a margem ventral da comissura lateral, largo 

foramen circular para passagem dos ramos hiomandibular e palatino; posterior a essa 

última abertura, verifica-se um elíptico foramen para passagem das fibras do nervo 

auditório em direção aos canais semi-circulares. Zameus squamulosus ainda com o 

foramen do trigêmeo divido em duas pequenas aberturas circulares orientadas 

longitudinalmente, uma menor anterior e outra maior posterior (Fig. 121). Em 

Somniosus cf. pacificus, também com uma comissura lateral incompleta, porém com 

um diferente padrão morfológico na região da cavidade proótico; comissura lateral 

encerrando-se na borda superior do foramen do nervo trigêmeo; o foramen da 

ophtalmic artery ventral a borda anterior do foramen do nervo trigêmeo e ao foramen 

do nervo abducens, inserido num sulco formado internamente pela parede orbital 

mediana e externamente por um soerguimento triangular, posterior ao foramen da 

pseudobranchial artery, estendendo-se dorsalmente até a base do pedicelo óptico; 

sulco projetando-se longitudinal e posteriormente até a  margem posterior do foramen 

do nervo trigêmeo, em que se origina um largo processo, projetado dorsalmente em 

forma de “L”; esse processo forma um canal, assemelhando-se com a equivalente 

região faltante da comissura lateral (em comparação aos espécies que apresentam 

comissura lateral completa), como se essa região tivesse sido deslocada 

posteriormente; essa idéia é fundamentada nas observações da abertura posterior 

ventral do canal do processo com a saída do tronco hiomandibular do nervo fascialis 
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(VII), na abertura posterior dorsal do processo com passagem de vasos, 

provavelmente da ophtalmic artery, e na região ventral do processo, próximo à 

margem ventral do neurocrânio, com dois foramina circulares para a saída das 

ramificações do ramo palatino do nervo VII (Fig. 129 B; padrão descrito em 

Somniosus cf. pacificus similar ao observado em Dalatias licha [USNM 157844], em 

que a comissura lateral interrompida e a abertura posterior do tronco hiomandibular 

levemente deslocado posteriormente, não formando apenas o canal de passagem da 

ophtalmic artery). Adicionalmente, porção dorsal piramidal do processo 

basitrabecular relativamente aumentada com relação aos demais Somniosidae, 

projetando-se posteriormente e unindo-se com a porção ventral do processo em forma 

de “L” na linha vertical que cruza com a inserção da margem posterior do processo 

pós-orbital no neurocrânio (Fig. 125).  

 

Teto craniano (Cranial roof). Parte dorsal mediana recobrindo dorsalmente a cavidade 

craniana (encefálica) do limite posterior da fontanela anterior (tectum orbitale) até o 

limite anterior da fossa parietal (tectum otic); em Centroscymnus, tectum orbitale 

anteriormente plano da fontanela anterior até a região das aberturas dorsais do canal 

pré-orbital; posteriormente, com ligeira elevação (pouco mais evidente em espécimes 

juvenis), formando um raso abaulado, estendendo-se até a porção posterior do otic 

tectum (Figs. 117, 118). Gêneros Scymnodon, Zameus, Scymnodalatias e Somniosus 

com variação na forma projeção dorsal do teto craniano; em Scymnodon, Scymnodon 

ringens apresenta um largo, porém curta, numa elevação em forma romboidal a semi 

retangular, estendendo-se do primeiro foramen diminuto para passagens das 

ramificações acessórias do ramo oftálmico superficialis até a borda posterior da 

fenestra pós-orbital (Figs. 122, 128B), largura da elevação dorsal similar em 
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comprimento, e cerca de um terço da largura dorsal do neurocrânio (distância medida 

entre os processos pós-orbitais); Scymnodon ichiharai e Scymnodon macracanthus 

com uma demarcada e alongada crista, estendendo-se da abertura dorsal do canal pré-

orbital até a margem posterior da fenestra pós-orbita (Figs. 123, 124, 128D, 128F), 

largura da crista um terço do comprimento, e um sétimo da largura do neurocrânio ; 

em Centroselachus crepidater, soerguimento sub-cilíndrico estendendo-se ao longo 

de toda a extensão do teto craniano, com a formação de uma afilada crista sobre a 

linha mediana dorsal, estendendo-se da abertura dorsal do canal pré-orbital até o sulco 

na margem lateral do neurocrânio, na região ótica, por onde passa o canal infra-orbital 

(Fig. 119); Zameus squamulosus e Scymnodalatias cf. garricki com teto craniano com 

uma longa e larga elevação, abaulada, em forma de cunha, largura do soerguimento 

igual a largura do teto craniano, um terço (Zameus) a um quarto (Scymnodalatias) da 

largura do crânio (lateralmente delimitado pelas fenestras pós-orbitais), estendendo-se 

da margem posterior da fontanela anterior à margem anterior da fossa parietal (Figs. 

120, 121). Forma do teto craniano variável entre os complexos de espécies de 

Somniosus; em Somniosus cf. pacificus (UF 182588, representante do complexo 

“large group”), teto craniano levemente soerguido, não ultrapassando a altura da 

margem dorsal da crista supraorbital; ovalmente abaulado sobre o tectum orbitale, 

com uma ligeira concavidade entre o otic tectum, com um alongado e arredondado 

soerguimento, estendendo-se posteriormente até a fossa parietal (Fig. 125); em 

Somniosus cf. rostratus, teto craniano com um largo soerguimento trapezoidal, 

estendendo-se por todo o teto craniano, largura da elevação no teto craniano um terço 

da largura do neurocrânio, com otic tectum 1,5 vezes mais largo que o tectum orbitale 

(Fig. 126). Apesar da diferente forma geral, ambas espécies de Somniosus 
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compartilhando esse padrão da largura do tectum orbitale ser relativamente maior que 

a do otic tectum.   

 

Cápsulas óticas. Cápsulas óticas grandes, aproximadamente um terço do comprimento 

total do neurocrânio (CN); exceção em Centroselachus, com o comprimento da 

cápsula ótica correspondendo a um quarto do CN (Fig. 119). Superfície dorsal da 

cápsula ótica predominantemente plana, levemente inclinada no em sentido postero-

ventral; ao longo das margens dorso-laterais da cápsula, superfície soerguendo-se 

dorsal e lateralmente, formando a crista sphenopterotic (“Sphenopterotic ridge” em 

Shirai, 1992b; Vaz & Carvalho, 2013). Crista sphenopterotic presente dorsalmente, 

estendendo-se ao longo de todo o comprimento ótico, da base dos processos pós-

orbitais ao limite dorsal da região occipital; crista sphenoterotic predominantemente 

retilínea a ligeiramente côncava; em alguns espécimes (Centroscymnus coelolepis, 

AMNH 259393; C. owstonii, AMNH 78181; Centroselachus crepidater, CSIRO não 

catalogado; Scymnodon macracanthus, CSIRO não catalogado; S. ichiharai, NMMBP 

15843; Zameus squamulosus, HUMZ 143441) com uma curta reentrância no terço 

anterior da crista sphenopteric, próximo à inserção da margem posterior do processo 

pós-orbital, suportando a passagem do canal infraorbital do sistema de canais da linha 

lateral ; porém, observou-se intraespecífica na proeminência dessa reentrância em 

quase todos os taxa em que se pode dissecar mais de um exemplar; por exemplo, 

espécime SU 26784 (Zameus squamulosus), com uma reentrância anterior 

praticamente ausente, sendo apenas uma ligeira concavidade. Porém, Zameus 

squamulosus com a forma geral da crista sphenopterotic pouco diferente dos demais 

Somniosidae; Z. squamulosus com metade anterior da crista ligeiramente côncava, 

orientada de forma oblíqua, com uma pequena triangular projeção no comprimento 
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mediano; metade posterior da crista sphenopterotic projetando-se medialmente, 

medial à metade anterior da crista, com o terço posterior da crista retilíneo (Fig. 121). 

Scymnodalatias com similar conformação da forma da crista sphenopterotic vista em 

Zameus, com a metade anterior oblíqua, projetando-se postero-medialmente, e metade 

posterior retilínea e interna à metade anterior (Fig. 120). Somniosus cf. rostratus com 

uma larga reentrância para o canal infraorbital e com um largo processo triangular no 

terço anterior da crista; metade posterior da crista sphenopterotic marcadamente 

côncava, com as extremidades posteriores projetando-se lateralmente (Fig. 126).  

 Metade anterior da base da crista sphenopterotic com três a quatro pequenos 

foramina longitudinalmente alinhados, e outro foramen no terço distal da metade 

posterior da base da crista, para passagem das ramificações da artéria orbital. Fossa 

parietal oval, relativamente funda, no terço posterior da cápsula ótica. Foramina 

endolinfaticos pequenos, circulares; foramina perilinfaticos moderados, ovais, duas a 

três vezes o comprimento dos foramina endolinfaticos, separados por um pequena 

comissura. Em Zameus squamulosus, tanto foramina endolinfáticos como 

perifinfáticos dentro de uma larga e única fossa; adicionalmente, margem dorsal da 

fossa parietal em Zameus encerrando-se na margem posterior dos foramina 

perilinfáticos, resultando em uma fossa incompleta, não encerrada posteriormente, 

com a superfície interna da fossa parietal contínua com a superfície posterior da 

cápsula ótica; demais Somniosidae com uma fossa parietal completa, margem 

posterior presente encerrando a fossa e com a superfície interna da fossa parietal 

separada, não contínua com a superfície posterior da cápsula ótica.  

Paredes laterais da cápsula ótica horizontalmente divididos por uma larga 

crista longitudinal (canal semi-circular externo), posteriormente contínua com a 

projeção lateral do tubo glossofaríngeo. Superfície dorsal à crista ligeiramente 
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côncava, com uma pequena crista no quarto posterior da parede lateral, orientada de 

forma vertical a ligeiramente inclinada postero-dorsalmente, estendendo-se 

dorsalmente até a margem dorso-lateral do crânio, confluente com a extremidade 

posterior da crista sphenopterotic. Na borda posterior da crista vertical da superfície 

capsular lateral, pequeno foramen para passagem de ramificação da artéria orbital 

(Marples, 1936; Vaz & Carvalho, 2013). Comissura lateral robusta formando a parte 

anterior da parede lateral da cápsula ótica (descrições e variações mais detalhadas da 

comissura lateral descritas na seção da região orbital do esqueleto, devido a 

correlação com os foramina posicionados na parede orbital); abertura posterior do 

canal jugular na borda posterior da região inferior da comissura lateral; posterior à 

abertura posterior do canal jugular e ventral ao canal semi-circular externo, superfície 

plana até a metade do comprimento da cápsula ótica; em que há um soerguimento 

lateral cilíndrico, a superfície dorsal do pterotic process. Margem posterior do 

pterotic process estendendo-se longitudinal e posteriormente sobre a faceta 

hiomandibular. Faceta hiomandibular robusta, longitudinalmente dividida, com duas 

superfícies côncavas de articulação com a hiomandibula; superfície dorsal da faceta 

ventral ao canal semi-circular externo e dorso-posterior ao pterotic process; superfície 

ventral duas vezes o comprimento da dorsal, ventral a margem ventral do pterotic 

process estendendo-se até a margem ventral da faceta hiomandibular. Foramen do 

nervo glossofaríngeo na extremidade distal da projeção tubular (semi-triangular na 

seção transversal) na extremidade latero-ventral da parede da cápsula nasal, posterior 

e no mesmo nível da faceta hiomandibular, projetando-se lateralmente da extremidade 

posterior da crista horizontal da parede da cápsula nasal. 
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Placa basal. Placa basal (“basicranium” in Carvalho et al., 2012) hexagonal,  

formando o assoalho do neurocrânio, comprimento aproximadamente metade do 

comprimento do neurocrânio (exceto Centroselachus, comprimento da placa basal um 

terço do comprimento do neurocrânio). Superfície do terço anterior da placa basal 

inclinada antero-ventralmente; região posterior com superfície predominantemente 

plana, soerguendo-se ventralmente próximo às margens laterais da região posterior, 

formando a borda ventral da faceta hiomandibular (junção ventral hioide; “ventral 

hyoid junction” em Vaz & Carvalho, 2013). Scymnodon ringens com a superfície da 

região posterior da placa basal evidentemente soerguida em toda a extensão, 

formando um largo abaulamento (Fig. 122). Na base da inclinação do terço anterior, 

foramina para a passagem dos vasos da carótida interna; em Centroscymnus 

coelolepis, C. owstonii e Somniosus cf. rostratus com uma única fenestra da carótida 

interna, posicionada sobre a linha mediana ventral (Figs, 117, 118, 126); espécies de 

Scymnodon, Centroselachus crepidater, Scymnodalatias cf. garricki, Zameus 

squamulosus e Somniosus cf. pacificus com um par de fenestras para passagem dos 

vasos da carótida interna, distantes uma fenestra da outra por uma distância próxima a 

um quinto da largura da placa basal entre os processos pós-orbitais inferiores (Figs. 

119–125). Processo basitrabecular no quarto anterior da margem lateral (região 

projetada ventralmente), uma projeção lateral semi-circular, com porção posterior 

contínua com uma curta concavidade, de onde se origina o processo pós-orbital 

inferior (Vaz & Carvalho, 2013); processo pós-orbital inferior, expansão lateral 

trapezoidal a semi-circular, dorsalmente contínuo com a comissura lateral, 

posicionado na porção posterior da metade anterior da placa basal; processo pós-

orbital inferior ligeiramente direcionado ventralmente, com uma circular abertura, 

foramen por onde passam ramificações da artéria orbital, posicionado centralmente na 
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base do processo; Scymnodon ringens com variação intraespecífica no número de 

foramina da artéria orbital no processo pós-orbital inferior, espécime (BMNH 

1991.7.9.686-690) com dois foramina lateralmente orientados na base do processo 

pós-orbital inferior (Fig. 122), porém, espécime (ZMH 112266 C) com uma única 

abertura. Diferentemente dos demais Somniosidae, Zameus squamulosus com um 

processo pós-orbital inferior dorsalmente orientado, com a margem lateral desse 

processo formando uma crista que delimita a cavidade proótica e o sulco com a 

abertura da ophtalmic artery na região orbital (Fig. 121); foramen da artéria orbital do 

processo pós-orbital similarmente deslocado dorsalmente, visível em vista lateral, 

dorsal à margem ventro-lateral da placa basal. Posterior e contínuo com a extremidade 

posterior do processo pós-orbital inferior, uma rasa concavidade sobre a região 

mediana da placa basal, posteriormente contínua com um marcado processo triangular 

projetado lateralmente, pterotic process, localizado no quarto posterior do 

comprimento placa basal. Aspecto ventral da faceta hiomandibular côncavo, 

projetando-se latero-posteriormente, com extremidade anterior originando-se anterior 

à extremidade posterior do pterotic process, encerrando-se no limite ventral da região 

occipital. Faceta hiomandiblar projetando-se lateralmente duas vezes a altura do 

pterotic process.  

 Somniosus cf. pacificus com forma das margens laterais da placa basal 

retilíneas, sem a formação de projeções laterais arredondadas ou triangulares, 

formando uma placa formando uma hexágono retangular, diferente do padrão geral 

observado nos demais Somniosidae (Fig. 125); extremidade anterior do processo 

basitrabecular projetada antero-lateralmente, estendendo-se até uma angular borda 

lateral; porção remanescente do processo basitrabecular retilínea, orientada postero-

lateramente da borda lateral até o terço anterior da placa basal; no terço anterior da 



	   248	  

placa basal, raso um par de sulcos orientados de forma lateral e ligeiramente oblíqua, 

estendendo-se do terço central até próximos às margens laterais do neurocrânio, com 

os foramina da carótida interna na extremiadade medial e o foramina da artéria orbital 

do processo pós-orbital inferior na extremidade lateral do sulco; porção remanescente 

posterior das margens laterais do crânio retilíneas, com margem ventral da faceta 

hiomandibular ligeiramente projetada lateralmente; porção posterior da faceta 

hiomandibular não atingindo o limite ventral da superfície occipital, com uma 

superfície ligeiramente convexa e projetada dorsalmente até a porção ventral do tubo 

glossofaríngeo entre a faceta e a margem ventral occipital. 

 

Região occipital. Região occipital similar a uma forma trapezoidal em vista posterior, 

largura aproximadamente duas a três vezes altura. Superfície occipital inclinada 

antero-dorsalmente; região medial predominante plana, soerguendo-se posteriormente 

ao redor do foramen magnum e lateralmente nas regiões dorsais aos foramina do 

nervo vago e tubo glossofaríngeo. Foramen magnum circular a oval, 

aproximadamente um quarto da largura da região occipital, altura dois terços da altura 

da superfície occipital (somente alguns exemplares puderam ter o neurocrânio 

desarticulado da coluna vertebral; Centroscymnus owstonii, Scymnodon ringens, S. 

ichiharai, Scymnodalatias, Zameus squamulosus e Somniosus cf. pacificus não 

puderam ser dissecados para expor o foramen magnum e a superfície dos côndilos 

occipitais). No terço lateral da região occipital, um largo e oval foramen (um terço da 

largura do foramen magnum) para a saída do nervo vago (X); internamente à cavidade 

do nervo vago, medialmente na margem dorsal, um diminuto foramen circular, para 

passagem de vasos circulatórios (provavelmente para ramificações da veia posterior 

cerebral; Marples, 1936; Vaz & Carvalho, 2013). Na superfície occipital entre o 
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foramen magnum e a abertura do nervo vago, dois foramina para a passagem de vasos 

(provavelmente outras ramificações da veia posterior cerebral), verticalmente 

orientados entre si, com um foramen posicionado na altura do terço superior do 

foramen magnum, e o outro horizontalmente alinhado com a base do foramen 

magnum e a margem dorsal do foramen do nervo vago. 

Extremidade ventro-lateral da superfície occipital projetada latero-

posteriormente, com a ovalada abertura do nervo glossofaríngeo (IX); base da 

abertura do nervo glossofaríngeo com uma haste estendendo-se entre as extremidades 

laterais da abertura. Nas espécies de Centroscymnus e Scymnodon, assim como em 

Scymnodalatias cf. garricki, a extremidade posterior do tubo glossofaríngeo e a 

extremidade ventral da região occipital marcadamente projetados postero-

lateralmente, formando uma borda lateral similar a um “L” (Figs. 117, 118, 120, 122–

124); em Centroselachus crepidater, Zameus squamulosus e nas espécies de 

Somniosus, essa superfície é ligeiramente projetada lateralmente, formando uma 

borda praticamente retangular na superfície lateral; em Zameus squamulosus, o tubo 

glossofaríngeo é principalmente projetado posteriormente, com uma base do foramen 

glossofaríngeo com forma triangular. Adicionalmente, nas espécies de Somniosus 

tubo glossofaríngeo também não se projeta posteriormente, Somniosus cf. pacificus 

com a abertura do tubo em nível anterior à superfície medial da região occipital, 

superfície lateral occipital ligeiramente direcionada latero-anteriormente.  

Ventral ao foramen magnum, largo e circular occipital hemicentrum, 

encapsulado pela basioccipital fovea, com diâmetro aproximadamente igual ao 

diâmetro do foramen magnum em Scymnodon macracanthus, metade do 

comprimento do foramen magnum em Centroscymnus coelolepis, aproximadamente 

igual ao foramen magnum em Somniosus cf. rostratus (espécies que essa estrutura 
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pode ser examinada). Côndilos occipitais relativamente pequenos, uma projeção 

posterior triangular com largura dois terços da largura do foramen magnum, com a 

superfície medial plana articulando fortemente com as parapófises da primeira 

vértebra. 

  

Arco mandibular, hióide e cartilagens labiais. (Figs. 130–136). Cartilagens superior e 

inferior do arco mandibular grandes, representando a metade antero-ventral da 

cabeça, transversamente posicionadas em um ângulo de aproximadamente 45o em 

relação a linha mediana do corpo; cartilagens superior e inferior do arco mandibular 

similares em comprimento, extensão das cartilagens três quartos do comprimento do 

neurocrânio. Cartilagem de Meckel mais delgada que o palatoquadrado, porém 

relativamente mais alta, altura da cartilagem de Meckel 1,5 vezes altura do 

palatoquadrado. Cartilagem mandibular alta e delgada medialmente, afilada e 

cilíndrica no terço distal; medialmente arqueada na região da sínfise, e levemente 

projetada lateralmente na extremidade distal; superfície ventral convexa ao longo de 

toda a extensão, superfície dorsal (interna) côncava até o terço posterior, plana a 

ligeiramente convexa do terço posterior à extremidade distal; metade medial interna 

da cartilagem de Meckel suportando as fileiras de dentes inferiores de reposição; 

côndilo de articulação da cartilagem de Meckel com a extremidade distal da 

hiomandibula robusto, cilíndrico, largura similar à largura da extremidade distal da 

cartilagem mandibular, dorso-posteriormente projetado e posicionado no quarto 

posterior da mandíbula, formando a double jaw-joint (Vaz & Carvalho, 2013). 

Margem sinfisial da cartilagem de Meckel retilínea, margem ventral curvada 

posteriormente no terço anterior, centralmente retilínea e obliquamente orientada, 

curvando-se postero-lateralmente no terço distal; terço anterior da margem ventral 
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com um processo semi-circular posteriormente direcionado, o processo posterior da 

cartilagem de Meckel (“ventral drop of mandibula” em Shirai, 1992b), delimitando 

lateralmente a inserção do músculo coraco-mandibularis. Somniosus com o processo 

posterior da cartilagem de Meckel deslocado medialmente, médio-posteriormente 

direcionado, formando uma delgada cavidade para inserção do músculo coraco-

mandibularis. Espécies de Somniosus ainda com a margem sinfisial das cartilagens 

mandibulares côncavas, circundando uma oval cartilagem sinfisial posicionada entre 

as extremidades sinfisiais das cartilagens de Meckel (Figs, 135, 136).  

 Palatoquadrado com forma geral cilíndrica, com o terço distal afilado 

posteriormente e lateralmente projetado, retangular em seção transversal; superfície 

da extremidade anterior do palatoquadrado (medial ao processo orbital do 

palatoquadrado) deprimida dorso-ventralmente, plana, sendo a região que articula 

com o processo basitrabecular do neurocrânio; posterior à região deprimida, 

superfícies anterior, dorsal e posterior convexa até o terço posterior, na região anterior 

do processo do quadrado; entre o processo do quadrado e a extremidade distal, 

superfície posterior convexa, porém, superfície dorsal plana e superfície anterior 

convexa, com extremidade distal retilínea, afilada posteriormente e moderadamente 

alta (altura 1,5 vezes altura da região medina do palatoquadrado). Região distal do 

palatoquadrado articulando ventralmente com a margem dorsal da cartilagem de 

Meckel e posteriormente com a extremidade dista da hiomandibula. Processo orbital 

do palatoquadrado, uma expansão cilíndrica, robusta, comprimento aproximadamente 

dois terços da extensão da hiomandibula, com extremidade distal não calcificada; 

processo orientado postero-dorsalmente, projetando-se do terço anterior da margem 

posterior do palatoquadrado, articulando com a superfície orbital do neurocrânio e 

estendendo-se até a superfície ventral da crista supraorbital (extremidade distal visível 
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pela fenestra pós-orbital). Extremidade postero-dorsal do palatoquadrado soerguida 

dorsalmente, formando o processo do quadrado; processo do quadrado com uma 

crista verticalmente orientada, projetando-se ventralmente da extremidade dorsal do 

processo até a altura mediana do palatoquadrado.  

 Somniosus cf. pacificus com palatoquadrado relativamente mais robusto, com 

com extremidade distal não projetada lateralmente (Fig. 135); processo do quadrado 

no terço dorso-posterior praticamente ausente, com a correspondente região achatada, 

plana, inclinada latero-dorsalmente da extremidade distal até a superfície dorsal do 

palatoquadrado. Superfície dorsal da região inclinada com margem anterior angulada, 

região central da margem perpendicular a um ligeiro soerguimento angular, formando 

uma indistinta crista vertical. 

 Três pares de cartilagens labiais presentes; um par na mandíbula e dois pares 

na cartilagem maxilar superior, similares em tamanho (aproximadamente igual à 

altura da medial da cartilagem de Meckel). Cartilagem labial inferior retangular, 

alongada, vertical a postero-dorsalmente orientada, posicionada no terço anterior da 

cartilagem de Meckel; articulação com a cartilagem mandibular diretamente na 

superfície, sem um sulco ou reentrância); terço dorsal da cartilagem labial superior 

projetando-se dorsalmente sobre os dentes mais posteriores, com a extremidade dorsal 

articulando com as extremidades distais das cartilagens labiais superiores. Região de 

articulação entre as cartilagens superiores e inferiores envolvida por uma grossa 

camada de pele e tecido conjuntivo. Cartilagens superiores posicionadas do terço 

anterior do arco maxilar, latero-posteriormente dispostas. Cartilagem superior anterior 

distalmente cilíndrica e delgada, afilando posteriormente, medialmente achatada 

dorso-ventralmente, formando uma oval expansão, dorsalmente articulando com a 

extremidade medial da cartilagem superior posterior, ventralmente articulando com a 
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superfície dorsal do palatoquadrado, na região convexa adjacente à região sinfisial 

achatada da cartilagem superior do arco mandibular. Cartilagem labial superior 

posterior cilíndrica, delgada com extremidade medial posicionada sobre a região 

anterior da cartilagem labial superior anterior (veja discussão). Em ambas espécies de 

Somniosus, a articulação entre cartilagens labiais superiores apresentam uma 

conformação similar ao observado nos demais Squaliformes, cartilagem labial 

superior anterior com toda a superfície posterior em contato e articulando com a 

superfície anterior da cartilagem labial superior posterior (Figs. 135, 136). 

 Arco hióide com hiomandibula robusta, com forma geral retangular, 

comprimento aproximadamente metade do comprimento da cartilagem ceratohial, 

porém 1,5 vezes mais largo que a largura do ceratohial, obliquamente orientada 

médio-anteriormente; superfície anterior convexa, com margens dorsais e ventrais 

retilíneas; superfície posterior verticalmente ereta na metade dorsal, com uma 

marcada concavidade na altura mediana, formando uma côncava metade inferior da 

superfície ventral da hiomandibula, acomodando o largo músculo constrictor 

hyoideus dorsalis; extremidade distal da hiomandibula retilínea a arredondada, 

articulando com a extremidade distal do palatoquadrado e com o côndilo dorsalmente 

orientado no terço posterior da cartilagem de Meckel. Extremidade proximal da 

hiomandibula articulando com o neurocrânio na porção inferior da cápsula ótica; 

região de articulação com duas projeções articulares; uma projeção anterior, 

arredondada, menor (largura aproximadamente um terço da extremidade proximal; 

Centroselachus crepidater com projeção anterior alongada, triangular, 1,5 vezes a 

altura da projeção posterior), articulando com a superfície dorsal da faceta 

hiomandibular, dorsal à margem da lateral do pterotic process;  projeção posterior 1,5 

vezes mais larga que a anterior, similar em altura (exceto C. crepidater), arredondada, 
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articulando a superfície ventral da faceta hiomandibular, ventral à margem lateral do 

pterotic process. Cartilagens ceratohial longas, dois terços a três quartos do 

comprimento da cartilagem de Meckel, em forma de haste, robusta, largura similar a 

largura da região mediana do palatoquadrado; cartilagens ceratohial transversamente 

orientadas em paralelo e posterior à superfície posterior da cartilagem de Meckel, com 

margem dorsal do ceratohial plana na porção anterior, articulando com a superfície 

posterior da mandíbula, porção dorsal posterior convexa; superfície postero-ventral 

com terço anterior cilíndrico, superfície convexa; posteriormente, superfície do 

ceratohial convexa e contínua com a superfície dorsal posterior; margem ventral do 

ceratohial soerguendo-se ventralmente no terço anterior da cartilagem, num ângulo 

próximo de 90o, com a metade ventral da superfície posterior deprimindo-se e 

projetando-se ventralmente, formando uma côncava crista, relativamente alta, altura 

da crista próximo de uma metade da altura do ceratohial, denominado aqui processo 

ventral do ceratohial (Fig. 137; “ventral process of ceratohyal” em Vaz & Carvalho, 

2013), estendendo-se lateralmente até a extremidade distal do ceratohial; extremidade 

proximal do ceratohial arredondada, robusta, articulando com a região postero-lateral 

da superfície ventral da cartilagem basihial; extremidade distal do ceratohial afilando-

se posteriormente, formando uma superfície semi-oval.  

 Em Somniosus cf. rostratus e Somniosus cf. pacificus, a margem ventral do 

certohial projetando-se ventralmente de forma mais suave, formando um ângulo 

obtuso (aproximadamente 140o) e o processo ventral do ceratohial, apesar de 

morfologicamente similar, é relativamente mais curta, altura do processo menor que 

um quarto da altura do ceratohial.  

 Cartilagem basihial semi circular, larga, largura da basihial aproximadamente 

metade do comprimento do palatoquadrado, comprimento metade da largura da 
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cartilagem basihial; margem anterior circular, margem posterior retilínea e 

transversamente orientada, superfícies dorsal e ventral planas, com as extremidades 

laterais da margem posterior projetando-se posteriormente, formando a região de 

articulação com as cartilagens ceratohial. Centroscymnus owstonii e Scymnodon 

macracanthus com um foramen centralmente posicionado no terço anterior da 

cartilagem basihial; função dessa abertura, entretanto, incerta (Fig. 131; durante as 

dissecções não se percebeu a passagem de vasos ou nervos por meio desse foramen). 

  

Arcos branquiais. (Figs. 138–140). Elementos do arco branquial similares àqueles 

descritos para Squalus acanthias em Marinelli & Strenger (1959), Deania calcea e 

Squaliolus laticaudus em Shirai (1992b). Faringobranquiais direcionados 

posteriormente; faringobranquiais 1-3 alongados, retangulares, subcilíndricos no terço 

anterior, achatados e ligeiramente mais largos nas porções posteriores; 

faringobranquial 1 sem uma fenestra para passagem das artérias branquiais; 

faringobranquiais 2-3 com fenestra no terço anterior da cartilagem; faringobranquiais 

4-5 e epibranquial 5 formando um único elemento em forma de “Y”, fenestrado da 

superfície equivalente do faringobranquial 4. Cartilagens epibranquiais 1-4 

retangulares, comprimento metade a dois terços do correspondente faringobranquial, 

orientados latero-posteriormente, com um pequeno foramen no terço distal. 

Epibranquial 1 ligeiramente mais comprido e largo que os epibranquiais 

subsequentes. Extremidade medial posterior das cartilagens epibranquiais articulando 

com a extremidade anterior dos faringobranquiais e porção distal da superfície ventral 

articulando com a extremidade posterior do correspondente ceratobranquial. 

Somniosus cf. rostratus com margem anterior dos epibranquiais (incluindo o 

correspondente epibranquial 5 no elemento composto em forma de “Y”) com uma 
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triangular projeção na borda medial da cartilagem, formando uma cartilagem em 

forma de “L” (Fig. 139); espécime de Somniosus cf. pacificus (UF 182588, espécime 

apenas com a cabeça) com os três epibranquiais anteriores preservados apenas; 

epibranquial 1 com uma trapezoidal projeção anterior na porção medial da margem 

anterior, porém, epibranquiais 2-3 com margem anterior retilínea (Fig. 140). 

Ceratobranquiais 1-4 alongados, similares em extensão, comprimento mais de 

dois terços do ceratohyal, terço anterior achatado e alargado, com forma triangular, 

cilíndrico e delgado nos dois terços distais, largura da extremidade distal metade da 

largura da extremidade proximal; ceratobranquial 5 com forma similar a um machado, 

metade anterior achatada, terço anterior semi-retangular, 1,5 - 2 vezes largura do terço 

posterior, com um triangular processo na margem medial e posterior, projetando-se 

latero-posteriormente (Fig. 138). Metade posterior subcilíndrica; margem ventral da 

porção posterior do ceratobranquial 5 articulando com uma alongada e delgada 

cartilagem, formando uma estrutura similar a uma crista. Em Zameus, Scymnodalatias 

e Somniosus cf. rostratus, terço proximal do ceratobranquial 5 similarmente achatado 

e proporcionalmente alargado como nos demais Somniosidae, porém, margem medial 

posterior arredondada, sem o processo triangular postero-lateralmente direcionado 

(Fig. 138; Somniosus cf. pacificus [UF 182588] com região branquial posterior 

removida).  

Hipobranquiais presentes em três pares, assumidamente aqui como 

hipobranquiais 2–4 (dado a articulação frontal desses elementos com os 

ceratobranquiais 2–4; Miyaki & McEachran, 1991; Vaz & Carvalho, 2013, ver 

abaixo), sendo os hipobranquiais 1 e 5 ausentes. Hipobranquiais retangulares, 

posteriormente orientados, levemente arqueados e  ligeiramente mais largos na base; 

comprimento do hipobranquial 3 dois terços do hipobranquial 2, e 1,5 vezes longo 
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que o hipobranquial 4.  Em Centroscymnus coelolepis e Scymnodon macracanthus, 

hipobranquial 3 segmentado próximo à extremidade medial, com duas pequenas 

cartilagens articulando com a cartilagem cardiobranquial (duas cartilagens separadas 

em USNM 38079, porém, unidas formando um único elemento em C. coelolepis 

MZUSP não catalogado MN07; dado essa variação, entendeu-se essa cartilagem única 

como variação intraespecífica dos elementos hipobranquiais do que uma cartilagem 

basibranquial).  

Essa hipótese sobre a identificação dos hipobranquiais fora assumida em 

virtude de cada cartilagem hipobranquial apresentar contato físico com duas 

cartilagens ceratobranquiais; um hipobranquial apresenta a extremidade distal 

articulando diretamente, lado-a-lado, com a metade externa da extremidade proximal 

de um ceratobranquial e tem a superfície ventral dessa mesma extremidade suportada 

pela metade interna da extremidade proximal da cartilagem ceratobranquial 

imediatamente anterior. Dado a associação mais fortemente associada entre o 

hipobranquial e o ceratobranquial posterior, além da metade interna da margem 

proximal do ceratobranquial anterior suportar ventralmente a articulação como um 

todo, tendo contato físico também com a superfície ventral da extremidade proximal 

do ceratobranquial posterior, entendeu-se que os hipobranquiais presentes seriam 

aqueles das séries 2-4, e que os hipobranquial 1 e 5 estariam ausentes, em 

concordância com o proposto por Miyake & McEachran (1991) e Compagno (1999). 

Em Squatina, Vaz & Carvalho (2013) reporataram o ceratobranquial 1 sem qualquer 

contato físico com o primeiro par de hipobranquiais e articulação entre os demais 

ceratobranquiais e hipobranquiais de modo similar ao descrito acima. Ainda 

descreveram uma pequena cartilagem na metade externa da extremidade proximal do 
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ceratobranquial 1, sugerindo que essa cartilagem pudesse ser o hipobranquial 1 

reduzido (reportado também em outros tubarõs; Miyake & McEachran, 1991).  

Espécies de Somniosus com o primeiro par de hipobranquiais (2) unidos em 

uma cartilagem composta (“hipobranchial bar” em Shirai, 1992b), formando uma 

barra transversalmente orientada, com margem anterior retilínea, margem posterior 

com a região central posteriormente projetada, com as porções laterais inclinadas 

antero-medialmente, formando uma triangular projeção posterior na região central 

(Figs. 139, 140). As extremidades laterais da barra hipobranquial articulando com as 

metades externas das cartilagens ceratobranquiais 2, sendo essa articulação suportada 

ventralmente pela porção interna do ceratobranquial 1, mantendo o padrão de 

articulação e associação entre ceratobranquiais e hipobranquiais (conforme descrito 

acima). 

Basibranquiais relativamente grandes, compostos de duas cartilagens: uma 

cartilagem triangular pequena, centralmente posicionada sobre a linha media ventral, 

articulando anteriormente com os hipobranquiais 2 e postero-lateralmente com os 

hipobranquiais 3; cartilagem cardiobranquial relativamente grande, comprimento 

similar ao ceratobranquial 5, romboidal na forma, afilando-se posteriormente, 

subdividida em uma cartilagem anterior pentagonal, comprimento aproximadamente 

igual a três quartos da largura; e uma cardiobranquial posterior triangular, similar em 

comprimento com a cardiobranquial anterior, mas largura metade da largura da 

cartilagem anterior. Ambos complexos de espécies de Somniosus com uma pequena, 

quase indistinta, cartilagem basibranquial circular entre a barra hipobranquial (2) e as 

cartilagens hipobranquiais 3; cartilagem basibranquial triangular adicional 

(basibranquial 2) entre os hipobranquiais 3 e 4, posteriormente direcionada. 

Somniosus cf. pacificus com outra cartilagem basibraquial triangular (basibranquial 3) 
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posterior às cartilagens hipobranquiais 4 e articulando com a margem anterior da 

cartilagem cardiobranquial, anteriormente direcionada (Figs. 139, 140). 

Adicionalmente, a cartilagem cardiobranquial em Somniosus com pequena variação; 

cartilagem cardiobranquial anterior, com forma retangular e relativamente mais 

alongada que nos demais Somniosidae, largura da cartilagem cardiobranquial anterior 

metade de seu comprimento (vs. cartilagem cardiobranquial anterior pentagonal, 

largura aproximadamente igual a 1,2 vezes o seu comprimento).    

 

Esqueleto Apendicular. (Figs. 141–143). Cintura peitoral robusta, largura dois terços 

da largura do arco mandibular. Barra coracóide em forma de um “U” invertido, com a 

região sinfisial posicionada mediana e anteriormente, com as margens adjacentes da 

barra coracóide estendendo-se postero-lateralmente, levemente projetada dorsalmente; 

superfícies antero-dorsal e postero-ventral da região central da barra coracóide 

achatadas dorso-ventralmente (superfície dorsal suportando a origem do músculo 

coraco-arcualis; superfície ventral suportando a origem da musculatura hipaxial), 

com um soerguimento esférico sobre a região sinfisial, projetando-se principalmente 

anterior e dorsalmente, unindo os lados opostos da barra; terço lateral da superfície 

antero-ventral com uma piramidal projeção, processo posterior da barra coracóide 

(Silva, 2014), servindo de região adicional à origem do músculo depressor pectoralis 

2; extremidade lateral da barra coracóide robusta, largura duas vezes a largura da 

região adjacente à sínfise, superfície dorsal marcadamente côncava, superfície ventral 

convexa, com uma projeção direcionada postero-lateralmente, suportando o côndilo 

de articulação com as cartilagens basais das nadadeiras peitorais. Um único côndilo 

de articulação presente, semi-esférico, com a maior porção articulando com a 

cartilagem composta pro+mesopterígo, e porção ventro-medial articulando com o 
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metapterígio. Abertura dorsal do foramen diazonal na superfície dorsal da 

extremidade lateral da barra coracoide, longitudinalmente alinhado com o côndilo de 

articulação; abertura ventral do foramen diazonal na superfície ventral da extremidade 

lateral da barra coracóide, alinhado com a extremidade postero-lateral da projeção 

posterior do côndilo de articulação; duas aberturas laterais do foramen diazonal na 

superfície lateral da projeção posterior com o côndilo, longitudinalmente alinhadas. 

Escápula robusta, cônica, similar à largura da extremidade lateral da barra coracoide, 

afilando posteriormente, inclinada dorso-posteriormente e ligeiramente projetada 

medialmente; superfície anterior da escápula retilínea, com a origem do músculo 

cucularis na metade inferior; superfície posterior com duas curtas projeções 

posteriores, uma no terço inferior e outra no terço superior da escápula; terço dorsal 

da superfície posterior da escápula retilíneo, recebendo as fibras da musculatura 

epaxial; superfície posterior da escápula entre a projeção posterior dorsal e a projeção 

posterior ventral côncava, recebendo as fibras dorsais da musculatura hipaxial; e 

superfície do terço ventral da escápula, entre a projeção posterior ventral e a projeção 

posterior do côndilo de articulação da peitoral, marcadamente côncava, delimitando a 

origem do músculo levator pectoralis (Fig. 141). Em Somniosus cf. rostratus (único 

complexo de espécies desse gênero em que se pode examinar os apêndices pares), 

extremidade lateral do coracoide muito larga, largura três vezes a largura da região 

central da barra coracoide, mais larga que nos demais somniosidae (com largura duas 

vezes a região central da barra coracoide); escápula achatada latero-medialmente e 

menos robusta que nos demais somniosidae, porém, marcadamente mais larga, base 

da escápula similar em largura à extremidade lateral da barra coracoide. Em 

Somniosus, terço inferior da superfície posterior da escápula com apenas um processo 

posterior triangular, muito desenvolvido, estendendo-se posteriormente até o 
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alinhamento vertical com a extremidade posterior do processo que suporta os 

côndilos, formando uma profunda superfície côncava para a origem do músculo 

levator pectoralis; dois terços superiores da superfície posterior da escápula retilíneos 

(Fig.142). 

 Nadadeiras peitorais aplesódicas, com esqueleto ocupando cerca de 50% do 

comprimento da nadadeira peitoral. Cartilagens peitorais orientadas no plano 

horizontal do espécime, projetando-se latero-posteriormente. Comprimento das 

cartilagens basais aproximadamente metade do comprimento do esqueleto peitoral. 

Duas cartilagens basais presentes; cartilagem anterior trapezoidal, larga, largura dois 

terços da largura do esqueleto peitoral, hipoteticamente entendida como uma 

cartilagem composta do propterygium e o mesopterygium (Fig. 143; Shirai, 1992b; 

Carvalho, 1996; Silva, 2014; Silva, Vaz & Carvalho, não publicado). Superfície 

proximal fortemente côncava, articulando com o côndilo da cintura peitoral; 

superfície ventral e dorsal planas; superfície lateral anterior com o terço proximal 

fortemente côncavo, robusto, altura duas vezes a altura da porção distal das 

cartilagens basais, projetando-se lateralmente, formando um triangular processo 

anteriormente direcionado, denominado hook-like process (Silva, 2014; Silva, Vaz & 

Carvalho, não publicado), com essa superfície marcadamente côncava em conjunto 

com esse processo servindo como região adicional para inserção do músculo 

depressor pectoralis 1 (processo também observado em Oxynotus e Deania; ver 

discussão). Em espécimes juvenis inferiores a 400 mm TL, o “hook-like process” é 

marcadamente menos desencolvido, sendo apenas uma triangular projeção na 

superfície lateral.  A metade distal da superfície lateral da cartilagem composta 

pro+mesopterygium retilínea, projetada latero-posteriormente, achatando-se 

distalmente no eixo dorso-ventral. 
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 Metapterygium alongado, retangular, similar a forma de remo, alargando-se 

posteriormente, similar em comprimento à margem posterior da cartilagem basal 

anterior. Superfície dorsal e ventral planas; superfície proximal variando entre 

ligeiramente côncava, retilínea e levemente convexa, articulando na porção ventro-

medial da superfície do côndilo da cintura peitoral. Cartilagens radiais articulando 

com ambas cartilagens basais; três séries de radiais no pro+mesopterygium  até a 

metade anterior do metapterygium, duas séries radiais na metade posterior do 

metapterygium. Largo elemento radial articulando com a extremidade posterior da 

margem lateral do matepterygium.   

 Esqueleto da nadadeira pélvica com uma barra pubioisquiádica 

transversamente orientada, achatada dorso-ventralmente, comprimento da barra 

aproximadamente igual a largura da região central da barra coracoide, largura 

aproximadamente três vezes o comprimento (Figs. 144, 145). Em Centroscymnus 

coelolepis, Centroscymnus owstonii, Centroselachus crepidater, Scymnodon ringens e 

Zameus squamulosus com a margem anterior da barra pubioisquiadica centralmente 

projetada, um arredondado soerguimento anterior (espécime MZUSP não catalogado 

MN 07 [C. coelolepis] com soerguimento central angular, porém, espécime USNM 

38079 com soerguimento arredondado); Scymnodon macracanthus com margem 

anterior ligeiramente convexa, porém, estrutura visto apenas em radiografia (método 

que pode apresentar artefatos dependentes das diferentes orientações do espécime no 

momento da tomada de radiografia; fig. 144); Scymndolatias cf. albicauda com 

margem anterior retilínea; margem anterior da barra pubioisquiádica de Scymnodon 

ichiharai com uma rasa reentrância na região central; em Somniosus cf. rostratus, 

região central da barra moderadamente côncava, angular, semi-hexagonal.  
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Margem posterior da barra pubioisquiadica com uma projeção posterior 

arredondada na região central, côncava no terço lateral entre a extremidade lateral a 

projeção posterior, e terço lateral com uma retangular projeção posterior, suportando a 

região de articulação da barra com as cartilagens da nadadeira pélvica (Fig. 143). 

Superfície posterior da região de articulação com a metade medial côncava, formando 

uma faceta de articulação com o basipterygium; metade distal com um circular 

côndilo para articulação com o primeiro elemento radial alargado. Somniosus cf. 

rostratus com a projeção posterior aguda, formando um processo triangular. Em 

Scymnodon ichiharai e Scymnodon macracatnhus, margem posterior da barra 

coracóide inteiramente côncava (possível sinapomorfia de um clado formado por 

essas duas espécies; Fig. 145). 

Superfícies laterais da barra pubioisquiádica centralmente côncavas, com a 

borda anterior ligeiramente projetadas antero-lateralmente, formando um curto, largo 

e distalmente agudo processo pré-pélvico lateral; em Scymndon ringens, 

Scymnodalatias cf. albicauda e Somniosus cf. rostratus sem a formação de um 

processo pré-pélvico lateral agudo como nos demais representantes de Somniosidae, 

porém, borda anterior da extremidade lateral com um arredondado soerguimento 

lateral, projetando-se mais externamente em relação a região central da extremidade 

lateral da barra pubioisquiadica (Fig. 144). Superfície lateral em ambas espécies de 

Centroscymnus, nas espécies examinadas de Scymnodon (não se obteve exemplar de 

S. macracanthus para dissecção da nadadeira pélvica), Centroselachus crepidater, 

Scymnodalatias cf. albicauda e Zameus squamulosus levemente inclinada dorso-

lateralmente em relação à superfície ventral da barra pubioisquiádica; em Somniosus 

cf. rostratus, superfície lateral praticamente perpendicular à superfície ventral da 

barra pubioisquiádica. Número e posição dos foramina diazonal na barra 



	   264	  

pubioisquiádica variável entre os taxa; Centroscymnus coelolepis, Centroscymnus 

owstonii, Scymnodon ichiharai, Scymnodalatias cf. albicauda e Somniosus cf. 

rostratus com dois pares de foramina diazonal, um par em cada lado da barra 

pubioisquiádica, sendo um pequeno foramen diazonal medial circular, posicionado na 

extremidade lateral da superfície ventral, longitudinalmente alinhado com a largura 

média da superfície posterior de articulação com as cartilagens pélvicas; e foramen 

diazonal lateral, circular, diâmetro duas vezes o diâmetro do foramen na superfície 

ventral, centralmente posicionada na superfície lateral da barra pubioisquiádica; em 

Somniosus cf. rostratus, foramen diazonal lateral dentro de um circular e grande 

sulco, diâmetro aproximado de um terço do comprimento da superfície lateral. 

Scymnodon ringens e Zameus squamulosus com um único par de foramina diazonal, 

apenas com o foramen diazonal lateral centralmente posicionado na superfície lateral 

da barra (Fig, 145). Centroselachus crepidater com quatro pares de foramina 

diazonal, dois quartetos em cada lado da barra, longitudinalmente alinhados na 

extremidade lateral da superfície ventral; um foramen anteriormente posicionado na 

base do processo pré-pélvico lateral; outro posicionado posteriormente, no 

comprimento médio da superfície ventral da barra; dois pequenos foramina no terço 

posterior da margem ventral, um mais externamente deslocado, alinhado 

longitudinalmente com o comprimento médio da superfície posterior da região de 

articulação com as cartilagens pélvicas, e outro mais interno, alinhado com a largura 

média do basipterygium (Fig. 144).  

Basipterygium alongado, comprimento duas vezes a largura da barra 

pubioisquiádica, largura aproximadamente metade do comprimento da barra, 

ligeiramente curvado, margem medial levemente côncavo, margem lateral endentada 

ao longo de toda sua extensão, formando os sulcos de articulação com as cartilagens 
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radiais. Primeiro radial alargado retangular, ligeiramente mais largo na extremidade 

distal, com dois a três radiais secundários articulando com sua superfície posterior. 

Duas séries de radiais pélvicos até o terço posterior do basipterygium; posteriormente, 

apenas uma série de radiais. Basipterygium articulando com 14 – 16 radiais na 

maioria dos taxa; Scymnodalatias cf. albicauda com 10 radiais apenas, porém, baixo 

registro provavelmente decorrente da incompleta maturação (espécime HUMZ 

129360, embrião tardio) similar ao observado em Centroselachus crepidater (neonato 

AMNH 58099C com 14 radiais; embrião tardio AMNH 55521, com 11 radiais). Em 

Somniosus cf. rostratus (MZUSP não catalogado), espécime adulto com apenas 11 

radiais.    

Dado a baixa disponibilidade de espécimes adultos para dissecção, apenas o 

esqueleto do clásper das espécies Centroscymnus coelolepis, Centroscymnus owstonii, 

Centroselachus crepidater, Scymnodon ringens e Zameus squamulosus foram 

preparados (Figs. 146–150). Scymnodon macracanthus e Scymnodon ichiharai foram 

examinados por radiografia, assim como alguns outros exemplares de Centroselachus 

crepidater e Zameus squamulosus. Calcificação presente em todo o clásper, 

ligeiramente mais calcificado na cartilagem axial (exceto a extremidade distal) do que 

nas cartilagens marginais e terminais. Cartilagem axial articulando anteriormente com 

o basipterygium por uma retangular cartilagem stem-joint. Cartilagem beta (β) 

alogada, elíptica, posicionada na superfície dorsal da região de articulação entre a 

nadadeira pélvica e o clásper, estendendo-se posteriormente da extremidade distal do 

basipterygium até a extremidade anterior da cartilagem axial, encobrindo dorsalmente 

a cartilagem stem-joint. Cartilagem axial alongada, comprimento dois terços do 

comprimento do esqueleto do clásper, estendendo-se posteriormente até a glande do 

clásper (origem das cartilagens terminais), afilando-se no terço posterior; metade 
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anterior da cartilagem axial cilíndrica, metade posterior com superfície ventral sub-

cilíndrica e superfície dorsal ligeiramente côncava e inclinada médio-dorsalmente, 

com a margem medial levemente soerguida dorsalmente. Cartilagem dorsal marginal 

delgada, curvada, originando-se no terço anterior da cartilagem axial, correndo sobre 

a margem medial da cartilagem axial, curvando-se lateralmente no terço anterior da 

cartilagem axial (acompanhando o afilamento posterior da axial), encerrando-se na 

margem lateral do terço posterior do esqueleto do clásper, articulando com a 

extremidade anterior da cartilagem dorsal terminal. Em Centroscymnus coelolepis, 

extensão da dorsal marginal similar ao descrito acima, porém, com os dois terços 

anteriores dessa cartilagem extremamente delgados, sendo apenas um fino filamento 

cartilaginoso; apenas no terço posterior,  na porção da dorsal marginal curvada 

medialmente, relativamente mais larga (proporcionalmente similar aos demais 

Somniosidae examinados), largura aproximadamente três vezes a largura da porção 

posterior (Fig. 146). Cartilagem ventral marginal trapezoidal em vista ventral, com 

margem anterior ventral projetada anteriormente até o terço posterior da cartilagem 

axial; cartilagem ventral terminal articulando ventralmente com a porção lateral da 

superfície ventral da cartilagem axial, projetando-se lateral e dorsalmente, envolvendo 

a superfície lateral da origem do espinho da glande (“spur” em Yano & Tanaka, 

1988), formando um demarcado sulco anterior ao espinho da glande para inserção do 

músculo outer lip (Gilbert & Heath, 1972).  

Glande do clásper com três cartilagens; cartilagem acessória dorsal marginal, 

alongada, com forma similar a uma elipse, posicionada dorsal e medialmente na 

região da glande do clásper, com a metade anterior estendendo-se até o alinhamento 

com a extremidade anterior do espinho da glande, articulando medialmente com a 

cartilagem dorsal marginal; metade posterior da cartilagem acessória dorsal marginal 
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1,5 vezes mais larga que a porção anterior,  projetando-se posteriormente até a região 

distal da glande, com a superfície ventral articulando a superfície dorsal da cartilagem 

dorsal terminal. Centroscymnus owstonii, Centroselachus crepidater e Zameus 

squamulosus com a cartilagem acessória dorsal marginal estendendo-se até o terço 

posterior da glande do clásper, com a extremidade distal da cartilagem dorsal terminal 

visível dorsalmente (Figs. 147, 149, 150). Em Centroscymnus coelolepis, cartilagem 

acessória dorsal marginal estendendo-se posteriormente até a extremidade distal da 

glande, encobrindo inteiramente a cartilagem dorsal terminal (Fig. 146). 

Adicionalmente, metade posterior da margem medial da cartilagem acessória dorsal  

marginal (região da margem medial posterior à cartilagem dorsal marginal) de 

Centroscymnus owstonii apresentando uma reentrância, formando um retangular 

segmento na metade médio-posterior dessa cartilagem. Scymnodon ringens sem 

cartilagem acessória dorsal marginal, com um largo sulco na região correspondente 

dessa cartilagem; clásperes de Scymnodon macracanthus e Scymnodon ichiharai, 

examinados em radiografia, aparentemente também sem uma cartilagem dorsal 

marginal acessória, sem nenhuma estrutura na correspondente região, similar ao 

descrito para Scymnodon ringens; ainda, nas radiografias dos demais representantes 

de Somniosidae examinados, as linhas de contorno da cartilagem acessória dorsal 

marginal são visíveis, em parte indicando que a conformação vista nas radiografias de 

Scymnodon macracanthus e S. ichiharai não são decorrentes de distorções causadas 

na tomada das imagens; logo, a ausência da cartilagem acessória dorsal marginal 

poderia ser uma sinapomorfia do gênero Scymnodon. Porém, dissecções são 

necessárias para ratificar essa unidade morfológica. 

Cartilagem dorsal terminal retangular, alongada, laminar, ligeiramente 

inclinada lateralmente, formando a parede interna do sulco espermático da glande; 
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margem anterior articulando com a borda posterior da cartilagem dorsal marginal; em 

Centroscymnus owstonii, terço posterior da cartilagem dorsal terminal alargando-se e 

projetando-se ventral e dorsalmente, formando uma ampla extremidade distal, 

estreitando ventralmente a cartilagem ventral no terço posterior da glande do clásper 

(Fig, 147). Cartilagem ventral terminal retangular, alongada, articulando 

anteriormente com a borda posterior da cartilagem ventral marginal, estendendo-se 

posteriormente até a extremidade distal da glande (exceto em Centroscymnus 

owstonii, conforme descrito acima); superfície dorsal da cartilagem ventral terminal 

com a margem medial dorsalmente projetada até o limite dorsal da glande, em 

paralelo com a cartilagem dorsal terminal e o espinho do clásper; superfície interna da 

projeção dorsal da cartilagem ventral terminal formando a parede externa do sulco 

espermático; e superfície externa marcadamente côncava, suportando e articulando 

com o espinho do clásper. Em Centroselachus crepidater e Zameus squamulosus, 

extremidade dorsal da cartilagem ventral terminal com forma única, projetando-se 

dorsalmente como nos demais Somniosidae, porém, com a extremidade dorsal 

projetando-se lateralmente,   encobrindo dorsalmente o espinho do clásper, sendo, 

numa seção de corte transversal, uma cartilagem em forma de “S” (Figs. 149, 150).  

Espinho do clásper (“clasper spur” em Gilbert & Heath, 1972; Yano & Tanaka, 1988) 

robusto, origem na superfície interna do terço posterior da cartilagem ventral 

marginal, cilíndrico, distalmente afilado; em ambas espécies de Centroscymnus e  

Scymnodon com espinho robusto, diâmetro do espinho aproximadamente um terço a 

metade da largura da glande do clásper (Somniosus cf. rostratus [MZUSP não 

catalogado; examinado externamente] e Somniosus microcephalus [Jungerssen, 1899] 

com similar conformação), dorsalmente visível, curvado medialmente na região 

mediana, com extremidade distal projetada lateralmente. Centroselachus crepidater e 
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Zameus squamulosus com espinho da glande relativamente delgado, entre um quarto 

a um quinto da largura da glande (com um pequeno lote de espécimes de 

Centroselachus crepidater com espinho relativamente mais robusta, chegando a um 

terço da largura da glande [ZMH 101557]), não visível em vista dorsal, curvado 

medialmente e com a extremidade distal projetada medialmente ou levemente curvada 

distalmente (Figs. 149, 150). 

 

Esqueleto Axial. Elementos vertebrais foram estudados principalmente por 

radiografias (ver material e métodos), exceto as nadadeiras ímpares que foram 

dissecadas na maioria das espécies. Porém, verificou-se que os representantes da 

família Somniosidae apresentam centros vertebrais não completamente calcificados, 

com uma larga fenestra, longitudinalmente orientada, correndo um cordão tendinoso, 

a notocorda. Outra marcante característica nos espécimes que puderam ser 

radiografados (exceto representantes do gênero Somniosus) é a redução no número de 

centros vertebrais em Zameus squamulosus e, principalmente, Scymnodalatias; nos 

demais Somniosidae examinados, as contagens variaram entre 100 – 119 centros 

vertebrais (tabelas 2 a 14 demonstram contagens vertebrais de cada espécie). Zameus 

squamulosus apresentou 96 – 102 centros vertebrais (moda 101) e Scymnodalatias cf. 

garricki com 81 centros vertebrais (em conformidade com os valores em Taniuchi & 

Garrick, 1986). Yano et al (2004) reportam valores relativamente menores para 

espécies de Somniosus; Somnious microcephalus, S. pacificus e S. antarticus com 35 

– 44 centros vertebrais não calcificados; Somniosus cf. longus com 77 vértebras 

calcificadas. 

 Esqueleto das nadadeiras dorsais com padrão praticamente espécie-específico, 

sendo o esqueleto da primeira nadadeira dorsal distintos do esqueleto da segunda 
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dorsal. Esqueleto da primeira dorsal em Centroscymnus coelolepis e C. owstonii com 

uma única dorsal basal trapezoidal (Figs. 151A, B), com uma larga base retilínea 

estendendo-se por praticamente metade do comprimento da nadadeira 

(desconsiderando a crista carnosa anterior), margem dorsal anterior inclinada dorso-

posteriormente, margem dorsal posterior inclinada dorso-anteriormente, inclinação da 

margem dorso-anterior maior que a da dorso-posterior; extremidade anterior da 

cartilagem dorsal basal contínua com o suporte cartilaginoso do espinho dorsal, 

estendendo-se até próximo da extremidade distal do espinho dorsal. Duas cartilagens 

radiais proximais retangulares a trapezoidais, similares em tamanho, largura 

aproximadamente metade do comprimento da margem dorsal-posterior, altura 

aproximadamente dois terços da largura da cartilagem radial proximal; uma alongada 

cartilagem radial distal articulando com a radial proximal dorsal; uma delgada 

cartilagem radial distal articulando anteriormente com a radial proximal ventral, e 

posteriormente, articulando com três cartilagens retangulares; juvenil de C. coelolepis 

(MZUSP não catalogado MN 07) apenas com as três cartilagens retangulares 

articulando com a radial proximal ventral (porém, radial proximal ventral com uma 

delgada projeção retangular na margem posterior; possível fusão ou não separação 

completa da radial distal alongada); juvenil de C. owstonii (UF 27597) com uma larga 

e retangular cartilagem radial distal articulando com a proximal ventral (similarmente, 

possível fusão ou não separação completada entre as cartilagens radiais distais 

alongada e retangulares).  

 Espécies de Scymnodon, Centroselachus crepidater, Somniosus cf. pacificus e 

Somniosus cf. rostratus com duas cartilagens dorsais basais, uma cartilagem dorsal 

basal anterior trapezoidal, larga, comprimento da dorsal basal anterior metade do 

comprimento total do esqueleto da primeira dorsal, altura praticamente igual a três 
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quartos da altura do esqueleto da primeira nadadeira dorsal, base retilínea; 

extremidade anterior da dorsal basal anterior contínua com o suporte cartilaginoso do 

espinho dorsal (suporte cartilaginoso presente mesmo em Somniosus em que o 

espinho não é protraído extrenamente; “Knorpelhaken” em Helbing, 1902); dorsal 

basal posterior triangular, pequena, comprimento da dorsal basal posterior um quinto 

do comprimento da dorsal basal anterior. Em Scymnodon ringens, S. ichiharai  e S. 

macracanthus (Fig. 153), a inclinação da margem dorso-anterior da cartilagem dorsal 

basal anterior aproximadamente igual à inclinação da margem dorso-posterior; 

Scymnodon ringens com a extremidade posterior da dorsal basal anterior com duas 

reentrâncias retangulares verticalmente orientadas; dorsal basal posterior com forma 

heptagonal, provavelmente devido à fusão ou não separação completa com as radiais 

proximais ventrais. Padrão das cartilagens radiais específico para cada espécie de 

Scymnodon; Scymnodon ringens com três cartilagens radiais proximais, dorsal 

trapezoidal articulando com a metade dorsal da margem posterior da dorsal basal 

anterior, duas cartilagens retangulares, ambas aproximadamente dois terços em 

largura da radial proximal dorsal, ventralmente posicionadas articulando com a dorsal 

basal posterior; radiais proximais ventrais articulando cada uma com uma delgada 

cartilagem radial distal, na base da região de origem dos ceratotriquios; Scymnodon 

ichiharai com duas cartilagens proximais radiais, uma dorsal, com forma trapezoidal, 

articulando com a metade superior da margem posterior da dorsal basal anterior (e 

articulando com uma radial distal triangular na parte ventral da margem posterior), e 

uma radial proximal ventral retangular, altura dois terços da radial proximal dorsal, 

articulando principalmente com a margem posterior da dorsal basal posterior e 

extremidade posterior da dorsal basal anterior; margem posterior da radial proximal 

ventral articulando com uma retangular radial distal, similar em altura mas metade do 
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comprimento da radial proximal ventral; Scymnodon macracanthus com cinco 

cartilagens radiais proximais, retangulares, variáveis na largura, radial proximal mais 

dorsalmente posicionada retangular, delgada, um terço da radial proximal dois 

(numerando em sentido dorsal para ventral), praticamente quadrada na forma, 

articulando com o terço dorsal da margem posterior da dorsal basal anterior; radiais 

proximais três e quatro similares, retangulares na forma, largura aproximadamente 

metade da largura da radial proximal dois, ambas articulando com a metade ventral da 

margem posterior da dorsal basal anterior; radial proximal cinco curta, similar em 

largura mas dois terços do comprimento da radial proximal quatro, articulando com a 

margem posterior da dorsal basal posterior; S. macracanthus com uma série de radiais 

distais compostas por três cartilagens, uma triangular e delgada articulando com as 

margens posteriores das cartilagens radiais proximais dois e três, uma pequena e 

trapezoidal, comprimento um terço da altura da radial proximal quatro, articulando 

com a margem posterior dessa última cartilagem, e uma cartilagem radial distal 

ventralmente posicionada, pequena, similar em tamanho e articulando com a margem 

posterior da radial proximal cinco.       

Centroselachus crepidater (Figs. 152A, B), Somniosus cf. pacificus e 

Somniosus cf. rostratus (Fig. 154) com margem dorsal anterior da dorsal basal 

anterior relativamente mais inclinada que a margem dorsal posterior. Em Somniosus, 

a margem anterior é curta, estendendo-se somente até a metade dorsal da basal dorsal 

anterior, de onde parte a margem posterior do suporte cartilaginoso do espinho dorsal. 

Centroselachus crepidater e Somniosus cf. rostratus com uma série de cinco radiais 

proximais retangulares, com o quinto radial com forma trapezoidal e duas vezes mais 

largo que os demais radiais proximais (articulando com a cartilagem dorsal posterior) 

em Centroselachus e, em Somniosus cf. rostratus, o radial proximal cinco é 1,5 vezes 
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mais alto e largo que os demais radiais proximais; Somniosus cf. pacificus com três 

radiais proximais retangulares e alongados, e com um quarto radial proximal robusto 

e trapezoidal, largura um terço da altura da cartilagem dorsal basal anterior, 

articulando com a margem posterior da cartilagem dorsal basal posterior. Série de 

cinco a sete (Somniosus cf. pacificus) cartilagens radiais distais triangulares a 

trapezoidais, sendo as duas mais ventrais articulando com a robusta cartilagem radial 

proximal. 

Zameus squamulosus e Scymnodalatias com esqueleto da primeira nadadeira 

dorsal com uma única cartilagem dorsal basal (Fig. 152), porém, diferentemente das 

espécies de Centroscymnus, essa cartilagem dorsal basal única apresenta uma 

reentrância no terço inferior da margem posterior dorsal, estendendo-se ventralmente 

até o quarto inferior da cartilagem dorsal basal, reentrância correndo na região 

correspondente da margem anterior da cartilagem dorsal basal posterior de 

Scymnodon, Centroselachus e Somniosus, porém, a separação incompleta, não 

formando de fato uma dorsal basal posterior. Variação observada na ocorrência dessa 

reentrância em espécime de Zameus (SU 26784), com cartilagem dorsal basal única; 

porém, chamou a atenção o fato de tal reentrância, apesar da variação reportada, ter 

sido verificado apenas nesses dois táxons, podendo significar mais uma evidência de 

relacionamento entre essas duas espécies, em adição às características do crânio e 

dentículos dérmicos, descritas anteriormente. Zameus squamulosus com extremidade 

anterior da dorsal basal projetando-se anteriormente e dorsalmente, formando o 

suporte cartilaginoso do espinho dorsal; Scymnodalatias cf. albicauda, entretanto, não 

apresenta esse suporte cartilaginoso do espinho dorsal (nem espinho dorsal 

propriamente), porém, com a margem anterior retangular e projetada anteriormente 

(similar ao observado em Dalatias licha USNM 157844), podendo sugerir uma 
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posterior perda secundária do espinho, em adição à ampla distribuição de espinhos 

dorsais em Squaliformes (Shirai, 1992b). Squatina e Echinorhinus examinados (Vaz 

& Carvalho, 2013; UF 103000) não apresentaram a extremidade anterior da dorsal 

basal anterior projetada anteriormente de forma angular, mas uma margem anterior 

contínua, praticamente retilínea. Zameus squamulosus com três cartilagens radiais 

proximais retangulares articulando com a margem posterior dorsal da cartilagem 

dorsal basal; radial proximal mais dorsalmente posicionada aproximadamente 1,5 

vezes mais larga que as demais proximais ventralmente posicionadas; três cartilagens 

radiais distais, cada uma articulando com uma radial proximal, forma retangular a 

trapezoidal. Scymnodalatias cf. albicauda com duas grandes cartilagens radiais 

proximais, proximal ventral com comprimento maior que um terço da dorsal basal, 

largura aproximadamente 1,5 vezes maior que a largura da proximal dorsal; cada 

proximal articulando posteriormente com uma radial distal, radial distal dorsal 

pequena e triangular, radial distal ventral retangular, larga e alongada, largura similar 

à largura da radial proximal ventral, duas vezes a base da cartilagem radial distal 

dorsal (Figs. 152C, D). 

Esqueleto da segunda nadadeira dorsal com duas cartilagens dorsais basais, 

uma anterior trapezoidal, relativamente alta, altura dois terços da altura total do 

esqueleto da segunda dorsal, comprimento entre metade (Centroscymnus coelolepis; 

Figs. 151A, C) a um terço (demais Somniosidae) do comprimento do esqueleto da 

segunda dorsal, extremidade anterior ventral da cartilagem dorsal basal anterior 

projetando-se anterior e dorsalmente, formando o suporte cartilaginoso do espinho 

dorsal; dorsal basal posterior triangular, relativamente baixa, altura da dorsal basal 

posterior metade da altura e similar ao comprimento da dorsal basal anterior. 

Scymnodalatias cf. albicauda, similar à primeira nadadeira dorsal, sem apresentar o 
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suporte cartilaginoso do espinho dorsal, porém, com a metade ventral da margem 

anterior da dorsal basal projetando-se anteriormente, formando uma retangular 

projeção (Figs. 152 D).  

Centroscymnus coelolepis com dorsal basal posterior relativamente muito 

pequena, altura menor que um quarto e comprimento menor que um terço da 

cartilagem dorsal basal anterior. Scymnodon ringens com dorsal basal posterior 

segmentada em duas cartilagens posteriores, uma posterior triangular, altura metade 

da altura da dorsal basal anterior, comprimento dois terços do comprimento da dorsal 

basal anterior, uma cartilagem central, um polígono hexagonal em forma de um jarro, 

com dois terços da altura da dorsal basal anterior, porém, delgado, largura um terço 

do comprimento da dorsal basal posterior (Fig. 153A). Somniosus cf. rostratus com 

dorsais basais similares na forma trapezoidal e nas proporções, com comprimento um 

terço do esqueleto da segunda nadadeira dorsal e altura dois terços da altura do 

esqueleto da segunda dorsal, porém, estão dispostas de maneira espelhada, dorsal 

basal anterior com a margem anterior inclinada dorso-posteriormente e margem 

posterior verticalmente orientada; dorsal basal posterior com margem anterior 

verticalmente disposta e margem posterior inclinada inclinada antero-dorsalmente 

(Fig. 154).  

Organização das radiais proximais e distais da segunda nadadeira dorsal 

específica em cada espécie; porém, vale ressaltar que ambas as espécies de Somniosus 

examinadas apresentam uma ampla radial mais ventralmente posicionada, extensão 

dessa cartilagem similar ao comprimento da cartilagem dorsal basal anterior, com 

uma alongada e única cartilagem radial distal articulando posteriormente com essa 

grande cartilagem, formando uma estrutura com forma similar a um “remo” (radial 

proximal em Somniosus cf. rostratus; radial distal primária em Somniosus cf. 
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pacificus); nessa região, não fora reportado em nenhum outro representante de 

Somniosidae com cartilagens organizadas de forma similar e pode se confirmar uma 

sinapomorfia do gênero Somniosus (Fig. 154).  

Centroscymnus coelolepis com uma cartilagem radial proximal triangular mais 

dorsalmente posicionada e três radiais proximais retangulares ventralmente 

posicionadas, comprimento duas vezes o comprimento da proximal dorsal triangular e 

dois terços da dorsal basal anterior; duas séries de radiais distais pequenos e 

retangulares (espécime juvenil MZUSP não catalogado MN 07 [328 mm TL] com 

uma série única de radiais distais e uma larga cartilagem radial proximal mais 

ventralmente posicionada, equivalente às duas cartilagens proximais mais ventrais em 

AMNH 259393 [892 mm TL]; variação na separação completa dessas cartilagens 

provavelmente dependente da maturação). Centroscymnus owstonii com duas 

cartilagens radiais proximais trapezoidais grandes, largura da radial proximal ventral 

igual à margem posterior da dorsal basal posterior, duas vezes a largura da radial 

proximal dorsal; uma única série de radiais proximais distais com três cartilagens 

triangulares e alongadas (Fig. 151), mais dorsalmente posicionada articulando com a 

radial proximal dorsal e duas mais cartilagens radiais distais mais ventralmente 

posicionadas articulando com a margem posterior da radial proximal ventral 

(espécime juvenil UF 27597 [312 mm TL] com uma única cartilagem radial distal 

ventral, equivalente às duas cartilagens observadas em AMNH 78181 [950 mm TL]; 

variação na separação completa dessas cartilagens provavelmente dependente da 

maturação).  

Scymnodon ringens com três cartilagens radiais proximais retangulares, 

similares em tamanho, largura aproximadamente um terço da altura da cartilagem 

dorsal basal anterior; uma única série de radiais proximais, duas cartilagens alongadas 
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posteriormente às duas radiais proximais ventrais, e uma pequena e triangular 

cartilagem, largura menor que um terço da radial proximal dorsal, articulando com a 

extremidade posterior da radial proximal dorsal. Scymnodon macracanthus com cinco 

cartilagens radiais proximais, uma pequena, retangular e delgada radial proximal 1 

(numeração aumentando em direção dorsal para ventral), altura dois terços da radial 

proximal 2; radiais proximais 2, 3 e 4 retangulares, similares nas proporções, altura 

um terço da altura da cartilagem dorsal basal anterior, largura cerca de um terço da 

largura da cartilagem dorsal basal posterior; e radial proximal 5 trapezoidal, larga, 

articulando principalmente com toda a margem posterior da dorsal basal posterior, 

similar em altura com os radiais proximais 2, 3 e 4; uma série de radiais proximais 

distais trapezoidais articulando com os radiais proximais 2, 3 e 4 e um radial distal 

retangular e alongado articulando com o radial proximal 5; uma segunda série de 

radial distal composta apenas por um ínico elemento radial retangular e alongado, 

posterior ao radial distal primário alongado, ventralmente posicionado. Scymnodon 

ichiharai com duas grandes radiais proximais trapezoidais, similares na altura, 

aproximadamente um terço da altura da dorsal basal anterior, com radial proximal 

dorsal articulando com a margem posterior dorsal da dorsal basal anterior, e radial 

proximal ventral com a margem posterior dorsal da cartilagem dorsal basal posterior, 

radial proximal ventral duas vezes mais larga que proximal dorsal; uma série de 

radiais distais com duas cartilagens retangulares, uma articulando com a radial 

proximal dorsal e outra articulando com a radial proximal ventral (Fig. 153).  

Scymnodalatias cf. albicauda três cartilagens proximais retangulares, 

similares na forma, altura similar a altura da cartilagem dorsal basal posterior, 

comprimento duas vezes a largura; uma série de radiais distais com três cartilagens 
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retangulares, cada uma articulando com um radial proximal correspondente (Fig. 

152A). 

Somniosus cf. rostratus com quatro cartilagens radiais trapezoidais pequenas, 

altura metade da altura da dorsal basal posterior, e uma grande e trapezoidal radial 

proximal mais ventro-posteriormente posicionada, comprimento aproximadamente 

igual ao comprimento da dorsal basal anterior, largura metade da largura da dorsal 

basal anterior; uma única série de radiais distais com duas cartilagens retangulares, 

pequenas articulando com a margem posterior das duas radiais proximais centrais (3 e 

4, contando no sentido anterior para posterior) e uma larga e curvada radial distal 

articulando com o largo e trapezoidal radial proximal. Somniosus cf. pacificus com 

uma série de radiais proximais com quatro cartilagens retangulares, duas anteriores (1 

e 2) alongadas, similares à altura da dorsal basal anterior, articulando com metade 

anterior da margem dorso-posterior da dorsal basal anterior, e duas cartilagens 

pequenas e retangulares (3 e 4), altura cerca de um terço das radiais proximais 1 e 2, 

radial proximal 3 articulando com a metade posterior da margem dorso-posterior da 

dorsal basal anterior, e radial proximal 4 articulando com a metade anterior da dorsal 

basal posterior; uma série de radiais distais primários com duas cartilagens 

retangulares (radiais distais primárias 1 e 2), cada uma articulando com a margem 

posterior dos radiais proximais 1 e 2, e duas longas radiais distais (radiais distais 

primárias 3 e 4), similares no comprimento, aproximadamente iguais ao comprimento 

da dorsal basal anterior; radial distal primária 3 alongada, largura similar aos radiais 

distais primários 1 e 2, articulando com a margem posterior do radial proximal 3; 

radial distal primária 4 larga, largura dois terços da altura da dorsal basal anterior, 

articulando anteriormente com a radial proximal 4 e posteriormente com uma 
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retangular e curvada radial distal secundária;  demais radiais distais secundárias 

pequenas e posteriores às radiais primárias 2 e 3 (Fig. 154).  

Centroselachus crepidater dorsal basal posterior segmentada em seis 

pequenas cartilagens, porém formando uma estrutura triangular como nos demais 

Somniosidae. Centroselachus com quatro radiais proximais retangulares, similares no 

tamanho, largura aproximadamente um terço do comprimento da cartilagem dorsal 

basal anterior e altura cerca de metade da altura da dorsal basal anterior; duas radiais 

mais dorsalmente posicionadas (radiais proximais 1 e 2) articulando com a margem 

postero-dorsal da dorsal basal anterior, e duas radiais proximais mais ventralmente 

posicionadas articulando com a margem postero-dorsal da cartilagem dorsal basal 

posterior; três pequenas cartilagens trapezoidais, menores que um quarto da altura da 

radial proximal dorsal (1), posicionadas entre as radiais proximais 1, 2 e 3 e a 

extremidade posterior da cartilagem dorsal basal anterior e a extremidade anterior da 

dorsal basal posterior; uma série de radiais distais com seis cartilagens, quatro 

pequenas cartilagens triangulares, articulando duas a duas com os radiais proximais 

dorsais (1 e 2), similares em tamanho e cerca de um terço do comprimento do radial 

proximal mais dorsalmente posicionado (1); demais cartilagens radiais distais 

relativamente maiores, aproximadamente iguais em comprimento ao radial proximal 

mais ventralmente posicionado (4), com um radial distal trapezoidal articulando com 

a margem posterior do radial proximal 3 e um radial distal retangular articulando com 

a margem posterior do radial proximal 4. Espécime neonato AMNH 55521 [aprox. 

260 mm TL] de Centroselachus crepidater com mesmo padrão morfológico do 

esqueleto, porém, com menor número de segmentações das cartilagens; cartilagem 

dorsal basal posterior com quatro cartilagens apenas, e as duas cartilagens proximais e 

as duas radiais distais mais ventralmente posicionadas, descritas no espécime adulto, 
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BMNH 1987.1.21.90-92 [785 mm TL], encontram-se formando uma cartilagem 

única, porém, ocupando uma área equivalente das cartilagens quando segmentadas 

(Fig. 152B).  

Zameus squamulosus com variação intra-específica na forma das cartilagens 

do esqueleto da segunda nadadeira dorsal (Figs. 152F, H); espécime [USNM 94520, 

351 mm TL, fêmea juvenil] com três cartilagens dorsais basais; dorsal basal posterior 

similar ao observado no outro espécime [SU 26784, 470 mm TL, macho adulto] e ao 

geral descrito para Somniosidae, porém, com cartilagem dorsal basal anterior fina, 

comprimento metade do comprimento da dorsal basal posterior, e uma cartilagem 

dorsal basal central retangular, inclinada postero-dorsalmente, metade da largura da 

dorsal basal anterior. No espécime [USNM 94520], série de radiais proximais com 

duas cartilagens retangulares, similares na altura, altura das radiais proximais um 

terço da altura da cartilagem dorsal basal anterior, radial proximal ventral duas vezes 

mais larga que a dorsal; cartilagem radial proximal dorsal articulando com a margem 

postero-dorsal da dorsal basal anterior, cartilagem radial proximal ventral articulando 

com a margem postero-dorsal da dorsal basal posterior; espécime [SU 26784] com 

radial proximal dorsal similar a [USNM 94520], porém, radial proximal ventral 

segmentada em duas cartilagens; uma cartilagem radial proximal central (2) triangular 

articulando com a metade anterior da margem postero-dorsal da cartilagem dorsal 

basal posterior, e uma cartilagem proximal ventral (3) retangular articulando com a 

metade posterior da margem postero-dorsal da cartilagem dorsal basal posterior 

(altura e área proporcional dos radiais proximais, porém, similar em ambos os 

espécies, variando apenas na forma da segmentação). Série de radiais distais em [SU 

26784] com três cartilagens, uma radial distal dorsal (1) triangular articulando com a 

margem posterior do radial proximal dorsal; radial distal central (2) articulando com a 
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margem posterior do radial proximal central, e uma larga e retangular cartilagem 

radial distal ventral articulando com a radial proximal 3 (ventral); no espécime 

[USNM 94520] as cartilagens radiais distais, exceto a mais dorsalmente posicionada, 

articulam com a larga e retangular cartilagem radial proximal ventral; forma das 

radiais distais dorsal e radial distal 2 similares ao descrito para [SU 26784]; porém, 

radial distal ventral segmentada em duas cartilagens, uma trapezoidal (radial distal 3), 

articulando com a região central da radial proximal ventral e uma radial distal mais 

ventralmente posicionada (radial distal 4), retangular, largura aproximadamente 

metade da largura da radial proximal 3 de USNM 94520 (área proporcional ocupada 

pelas radiais distais, assim como para as proximais, similar em ambos espécimes, 

variando apenas na forma de segmentação). Não há como propor se as variações 

observadas foram decorrentes de diferenças ontogenéticas. Em   Centroscymnus e 

Centroselachus houve um padrão aditivo, em que espécimes juvenis apresentaram 

menor número de cartilagens, porém com uma área equivalente às cartilagens 

segmentadas na mesma região do esqueleto da segunda dorsal de adultos, permitindo 

uma suposição que a maturação levou à segmentação; já em Zameus, um espécime 

apresentou maior segmentação das radiais proximais e menor segmentação das radiais 

distais, enquanto observou-se o inverso no outro espécime, não havendo uma 

correlação de aumento ou redução da segmentação conforme a maturação do 

indivíduo.  

   

5. Discussão. 

 

Análise morfológica e separação dos gêneros.  
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Separação genérica. O presente estudo, baseado em morfologia (externa e interna) e 

morfometria, reconheceu seis gêneros discretos na família Somniosidae: 

Centroscymnus, Centroselachus, Scymnodon, Scymnodalatias, Somniosus e Zameus.  

Um dos principais caracteres historicamente utilizados para distinção genérica 

é a morfologia dos dentículos dérmicos; similar ao proposto por este presente estudo, 

Garman (1913) baseou-se na morfologia dos dentículos dérmicos para separar os 

gêneros Centroscymnus (coroas dos dentículos lisas) e Scymnodon (coroas dos 

dentículos com com três cristas), além de propor o gênero Centroselachus para a 

espécie Centrophorus crepidater (coroa dos dentículos com várias cristas). Bigelow 

& Schroeder (1948), seguiram a hipótese de separação entre os gêneros 

Centroscymnus  e Scymnodon proposta por Garman (1913), entretanto, com base 

nesses mesmos caracteres, julgaram que o maior número de cristas como não seria 

suficiente para separação genérica entre Centroselachus e Scymnodon, considerando 

esse gênero sinônimo de Scymnodon.  

Bigelow & Schroeder (1954) reportaram que a forma das coroas dos 

dentículos dérmicos de embriões de Centroscymnus é marcadamente diferente da 

forma dos adultos, com margem posterior tridentada (Bigelow & Schroeder, 1954, 

pag. 47; veja descrição dos dentículos dérmicos da espécie C. coelolepis; veja 

também Tortonese, 1952). Com isso, Bigelow & Schroeder (1954) sugeriram que o 

uso de dentículos dérmicos na taxonomia seja reavaliado, a não ser que se obtivesse 

séries completas de estudo.  

Posteriormente, Bigelow & Schroeder (1957), numa abordagem distinta dos 

estudos prévios acerca desses gêneros, propõem como caracter primário de separação 

entre os gêneros Centroscymnus e Scymnodon a morfologia dos dentes superiores e 

inferiores. Eles propuseram que os representantes de Centroscymnus seriam 
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caracterizados por possuírem dentes superiores na região sinfisial similares em 

tamanho àqueles posicionados na região antero-lateral (entre a 4a e a 8a fileiras 

longitudinais), enquanto as espécies de Scymnodon apresentariam comprimento dos 

dentes sinfisiais relativamente muito menores que aqueles na região antero-lateral. 

Em concordância com a proposta original de Barboza du Bocage & Britto-Capello, 

1864 na descrição original dos gêneros Centroscymnus e Scymnodon, Bigelow & 

Schroeder (1957) também propuseram o uso da morfologia dos dentes inferiores para 

separação entre esses gêneros; gênero Scymnodon apresentando dentes na região 

sinfisial com cúspides eretas, com um dente mediano ímpar no arco mandibular, e 

Centroscymnus por apresentarem cúspides oblíquas dos dentes inferiores na região 

sinfisial da mandíbula. Como consequência dessa nova proposição, as espécies C. 

crepidater, Scymnodon macracanthus e Scymnodon plunketi foram realocadas em 

Centroscymnus, e no gênero Scymnodon fora alocado as espécies S. ringens e Zameus 

squamulosus. 

Garrick (1959a) reportaram Centroselachus crepidater (neste trabalho, essa 

espécie fora alocada no gênero Centroscymnus) como  com padrão morfológico dos 

dentes inferiores característicos daqueles indicados como dos representantes de 

Scymnodon; e Scymnodon macracanthus (descrito como S. plunketi  em Garrick, 

1959) com o padrão morfológico dos dentes inferiores característicos daqueles 

indicados como dos representantes de Centroscymnus por Bigelow & Schroeder 

(1957), porém, com a morfologia dos dentes superiores com o padrão descrito para o 

gênero Scymnodon. Com isso, Garrick (1959b) retomou a utilização das 

características dos dentículos dérmicos como primária para separação entre os 

gêneros Centroscymnus e Scymnodon, alocando, com base na forma geral dos 

dentículos dérmicos de adultos, C. crepidater no gênero Centroscymnus (pela forma 
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da lâmina dorsal arredondada, com uma circular concavidade no terço anterior) e S. 

plunketi no gênero Scymnodon (pela forma da lâmina dorsal ovóide). Posteriormente, 

Cadenat & Blache (1981) e Yano & Tanaka (1984) seguiram a proposta taxonômica 

de Garrick (1959), porém Compagno (1984, 1999), retomou a hipótese de separação 

entre Centroscymnus e Scymnodon de Bigelow & Schroeder (1957). 

Com relação ao caracter dos dentes superiores proposto Bigelow & Schroeder 

(1957), o aumento da amostragem mostrou grande variação intraespecífica; utilizando 

como base de comparação a razão entre o comprimento do dente superior sinfisial (ou 

adjacente à sínfise) com o comprimento do maior dente na região antero-lateral (entre 

as fileiras longitudinais de dentes 4 – 8), todas espécies apresentaram grandes 

intervalos de variação. Apesar de Scymnodon ringens e Zameus squamulosus 

apresentarem os menores valores de razão (Scymnodon ringens com razão variando 

entre 0,30 – 0,71; Zameus squmulosus 0,34 – 0,74), há grande sobreposição dos 

valores obtidos nas demais espécies (Centroscymnus coelolepis 0,58 – 0,93; C. 

owstonii 0,59 – 0,93; Centroselachus crepidater 0,54 – 0,93; Scymnodalatias cf. 

garricki 0,79; Scymnodon macracanthus 0,63 – 0,90; S. ichiharai 0,67 – 0,74), 

mostrando uma grande plasticidade nesse caracter, mostrando, portanto, que não há 

uma separação clara.  

Com relação ao uso da obliquidade das cúspides dos dentes inferiores em 

Bigelow & Schroeder (1957), seguindo a proposta original de Barboza du Bocage & 

Britto-Capello (1864), cúspides dos dentes inferiores na região sinfisial orientadas 

verticalmente, com um dente simétrico sobre a sínfise, não é uma característica 

exclusiva de Scymnodon ringens e Zameus squamulosus, como sugerido por Bigelow 

& Schroeder (1957). Reportaram-se vários espécimes de Centroselachus crepidater 

com dente simétrico e com cúspide central ereta na região sinfisial da mandíbula 
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(MNHN 2003 1743; USNM 94520; fig. 41); adicionalmente, reportou-se uma 

variação intraespecífica similar em Zameus squamulosus; espécimes com dentes 

parcialmente assimétricos sobre a sínfise (raiz basal simétrica com cúspide central 

inclinada para o lado esquerdo ou direito; HUMZ 181652), ou ainda com região 

sinfisial com dentes completamente assimétricos, sem um dente mediano, dentes na 

região sinfisial posicionados adjacentes à margem da sínfise (KAUM I 51392; USNM 

318617; figs. 99, 101). Apenas Scymnodon ringens não apresentou variação nessas 

características (exceto BMNH 1990.8.16.1, com cúspide central curvada lateralmente, 

porém, demais padrão morfológico mantido). Consideramos portanto, que dentes 

inferiores com cúspides eretas na região sinfisial, com um dente mediano simétrico 

sobre a sínfise seja uma característica exclusiva de Scymnodon ringens, e as 

ocorrências verificadas em Zameus squamulosus e Centroselachus crepidater são 

interpretadas como variação intraespecífica.   

Um caracter amplamente usado para separação genérica e específica, mas de 

forma generalizada, é a obliquidade das cúspides dos dentes inferiores (Bigelow & 

Schroeder, 1957; Yano & Tanaka, 1984; Compagno, 1984; Compagno et al., 2005; 

Last & Stevens, 2009). A simples separação de estados morfológicos entre cúspides 

dos dentes inferiores oblíquas e cúspides marcadamente eretas (Last & Stevens, 2009) 

é insuficiente, e evidências sobre o relacionamento entre os diferentes táxons podem 

não ser notados. Centroselachus crepidater historicamente fora descrito com cúspides 

dos dentes inferiores oblíquas, e por isso, alguns autores (Bigelow & Schroeder, 1957, 

Compagno, 1984) consideraram essa característica como evidência de relacionamento 

com as espécies do gênero Centroscymnus. Entretanto, a morfologia em nível ultra-

estrutural revela que a obliquidade vista em Centroselachus crepidater (Fig. 42) é 

marcadamente diferente das espécies Centroscymnus coelolepis e Centroscymnus 
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owstonii (Figs. 11, 26), inclusive naqueles espécimes que não apresentam dente 

simétrico com cúspide verticalmente orientada sobre a sínfise. Nas espécies de 

Centroscymnus, a margem de corte medial é lateralmente inclinada num ângulo raso, 

menor ou igual a 15o, e margem de corte lateral também é obliquamente orientada, 

inclinada dorso-lateralmente. Em Centroselachus crepidater, porém, angulação da 

margem de corte medial é em torno de 45o, com a margem de corte lateral 

verticalmente orientada. Esse padrão descrito para Centroselachus crepidater é 

similar ao observado em Scymnodon ringens, Scymnodon ichiharai, Scymnodalatias e 

Zameus squamulosus. O o padrão morfológico observado em Centroscymnus fora 

reportado em Scymnodon macracanthus e no complexo de espécies Somniosus “large 

group” (Figs. 69, 108). Já o complexo de espécies “small group” apresenta um padrão 

morfológico intermediário, com linha de corte medial inclinada dorso-lateralmente 

numa angulação de 45o, e linha de corte lateral também dorso-lateralmente inclinada, 

numa angulação em torno de 60o. Portanto, a obliquidade dos dentes inferiores é 

potencialmente informativa, porém, deve ser examinada com maior detalhe, 

revelando que Centroselachus possa estar mais relacionado aos demais Somniosidae 

do que às espécies de Centroscymnus (assim como verificado em outros caracteres de 

crânio e clasper; ver seção “esqueleto” e comentários seção “status de Centroselachus 

Garman, 1913” abaixo na discussão). 

Portanto, assim como proposto por Garman (1913) e amplamente advogado 

por Garrick (1959), o presente estudo verificou que, apesar de todas as variações 

ontogenéticas reportadas ao longo da maturação das espécies (atendendo o 

requerimento de Bigelow & Schroeder, 1954 para aplicação da forma dos dentículos 

na taxonomia), que a morfologia dos dentículos dérmicos é potencialmente 

informativa para a definição e inter-relacionamento dos gêneros de Somniosidae (ver 
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diagnoses dos gêneros e espécies). Taniuchi & Garrick (1986) sugeriram que o os 

gêneros Scymndodalatias e a espécie Scymnodon squamulosus (naquele momento 

ainda alocada no gênero Scymnodon) seriam grupos-irmãos por apresentarem 

inúmeras cristas transversas entre as cristas longitudinais sobre a superfície das 

lâminas dorsais dos dentículos dérmicos. Por considerarem essa característica uma 

sinapomorfia entre o gênero Scymnodalatias e S. squamulosus, Taniuchi & Garrick 

(1986) ressuscitaram o gênero Zameus alocando a espécie S. squamulosus nesse 

gênero. Este estudo pode verificar que de fato essa característica é única nessas nas 

espécies de Scymnodalatias e em Z. squamulosus, não reportando cristas transversas 

nas lâminas dorsais dos dentículos dérmicos de nenhum estágio do desenvolvimento 

das demais espécies da família Somniosidae. Adicionalmente, Zameus squamulosus e 

Scymnodalatias não apresentaram variação ontogenética marcante na morfologia dos 

dentículos dérmicos. Exceto as espécies de Somniosus, todas as demais espécies de 

Somniosidae apresentaram marcante variação na forma dos dentículos dérmicos entre 

juvenis e adultos (ver descrições). Em Zameus e Scymnodalatias, a forma dos 

dentículos dérmicos adultos é similar a dos juvenis, variando apenas o tamanho da 

lâmina dorsal, com os espécimes maiores com dentículos integralmente maiores que 

os dentículos dos espécimes juvenis, mantendo o tamanho relativo das escamas. A 

morfologia dos dentículos dérmicos ainda pode relacionar todos os demais 

Somniosidae, exceto Somniosus. Em Somniosus, os dentículos dérmicos apresentam 

coroas piramidais, similares ao observado em Etmopteridae e algumas espécies de 

Centrophorus (veja lista de espécimes examinados; veja também Cadenat & Blache, 

1981; White et al, 2013). Centroscymnus, Scymnodon, Centroselachus, 

Scymnodalatias e Zameus apresentam coroas dos dentículos dérmicos com delgados 

pedicelos suportando largas e achatadas lâminas dorsais em todos os estágios do 
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desenvolvimento, numa conformação aparentemente única na ordem dos 

Squaliformes. Cadenat & Blache (1981) descrevem para Centrophorus squamosus 

dentículos dérmicos aparentemente pedicelados e morfologicamente similares aos 

descritos em Scymnodon; entretanto, outras espécies de Centrophorus apresentam 

dentículos dérmicos cônicos a trapezoidais. Como os demais gêneros e famílias 

relacionadas a Somniosidae (Shirai, 1992b; Carvalho, 1996; Naylor et al. 2012) 

apresentam dentículos dérmicos distintos (ver Cadenat & Blache, 1981), com base 

nessa distribuição disjunta de dentículos pedicelados, assumimos aqui que dentículos 

dérmicos com coroa em forma de pedicelo que suportam uma larga lâmina dorsal seja 

uma característica única dos taxa de Somniosiade (exceto Somniosus), com uma 

possível convergência em Centrophorus squamosus. Em ordem de clarificar essa 

característica, um estudo da variação ontogenética de Centrophorus squamosus é 

necessária para uma devida comparação com os taxa de Somniosidae. 

 

Definição de Centroscymnus Barboza du Bocage & Britto-Capello, 1864. O 

gênero Centroscymnnus apresenta padrão único da forma das lâminas dorsais dos 

dentículos dérmicos no tronco e cauda das formas adultas, sendo lâminas dorsais 

arredondadas a semi-triangulares, lisas, sem quaisquer formação de cristas 

longitudinais nem transversais, e com uma larga cavidade circular no terço anterior da 

lâmina; o padrão da variação morfológica das lâminas dorsais dos dentículos ao longo 

da maturação também é distinto, apresentando pelo menos quatro formas 

morfologicamente distintas de lâminas dorsais ao longo do crescimento dos 

indivíduos (ver descrição dos dentículos na seção das espécies C. coelolepis e C. 

owstonii; Figs. 12–16, 28–31). O esqueleto de das espécies de Centroscymnus 

apresenta estruturas únicas na família Somniosidae; neurocrânio com rostro 
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retangular, com margens laterais retilíneas, encerrando-se na origem anterior da 

fontanela anterior, sem apresentar projeções laterais ou dorsais.  

As espécies Centroscymnus coelolepis e Centroscymnus owstonii 

historicamente sempre foram consideradas relacionadas, pois esses dois táxons 

apresentavam distribuição congruente dos caracteres previamente utilizados para 

definição do gênero Centroscymnus, tais como a morfologia dos dentículos dérmicos 

e dentes (discutidos na seção acima da discussão; Garman, 1913; Bigelow & 

Schroeder, 1948, 1957; Garrick, 1959a; Taniuchi & Garrick, 1986; Compagno, 1999; 

Compagno et al. 2005; Last & Stevens, 2009; Castro, 2011; Ebert et al., 2013).  A 

filogenia molecular de Naylor et al. (2012a), entretanto, não recuperou o gênero 

Centroscymnus como monofilético. O presente estudo, porém, apresenta uma série de 

caracteres morfológicos (listados acima) que apontam a monofilia de Centroscymnus. 

Ainda, a topologia molecular de White et al. (2014), que também avaliou o gene 

mitocondrial NADH2, investigou os mesmos gêneros de Somniosidae, mas diferentes 

espécimes, e obteve Centroscymnus como um gênero monofilético.  

 

Definição de Scymnodon Barboza du Bocage & Britto-Capello, 1864 e o status de 

Proscymnodon Fowler, 1934. O gênero Scymnodon fora definido no presente estudo 

pela morfologia das lâminas dorsais das coroas dos dentículos dérmicos em adultos, 

com forma similar a uma folha, com três a cinco cristas longitudinais robustas, e 

superfície dorsal entre as cristas longitudinais lisas (em oposição às inúmeras cristas 

transversais entre as cristas longitudinais em Zameus e Scymnodalatias) e um 

processo dorsalmente orientado na extremidade posterior das margens do rostro, 

horizontalmente alinhado com o comprimento mediano da fontanela anterior, não 

visto estrutura similar em nenhum outro representante de Squaliformes. 



	   290	  

Adicionalmente, outro possível caracter que a suporta a monofilia desse gênero é o 

esqueleto do clásper sem uma cartilagem acessória dorsal marginal, apenas com a 

cartilagem terminal dorsal formando a superfície dorsal interna da glande (S. 

macracanthus e S. ichiharai examinados em radiografia apenas). 

 Originalmente definido pela morfologia dos dentes inferiores (Barboza du 

Bocage & Britto-Capello, 1864; comentado na seção anterior), inúmeros autores 

divergiram sobre quais os caracteres primários para definição do gênero Scymnodon, 

e quais espécies pertenceriam a esse gênero (Barboza du Bocage & Britto-Capello, 

1864; Garman, 1913; Bigelow & Schroder, 1948, 1957; Garrick, 1959; Compagno, 

1984; Taniuchi & Garrick, 1986; Compagno et al., 2005; White et al., 2014). Este 

estudo é o primeiro a incluir análise à morfologia interna num nível intrafamiliar, 

reportando o processo dorsal na extremidade posterior do rostro e esqueleto do 

clásper sem cartilagem acessória dorsal marginal com uma distribuição congruente ao 

padrão típico dos dentículos dérmicos de Scymnodon ringens, S. macracanthus e S. 

ichiharai, razão pela qual essas espécies foram alocadas no gênero Scymnodon. 

Adicionalmente, a topologia molecular de White et al. (2014) também encontrou 

similar relacionamento entre essas espécies. 

 Dentre as espécies de Scymnodon, Scymnodon macracanthus e Scymnodon 

ichiharai aparentam ser mais próximas entre si do que de Scymnodon ringens. S. 

macracanthus e S. ichiharai apresentam a crista dorsal do teto craniano 

(soerguimento dorsal) alongado, largura da crista aproximadamente um terço o de seu 

comprimento, um sétimo da largura do neurocrânio (entre as extremidades dos 

processos pós-orbitais; vs. teto craniano com uma crista romboidal, largura metade do 

seu comprimento, um terço da largura do neurocrânio em S. ringens), por um espinho 

das nadadeiras dorsais robusto, largura dos espinhos equivalente ao comprimento de 
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duas a três vértebras, enquanto S. ringens espinho igual ou menor que o comprimento 

de uma vértebra (espinho dorsal com larguras similares apenas em grupos externos à 

Somniosidae e Centroselachus crepidater, com largura do espinho dorsal variando 

entre o comprimento de um a dois centros vertebrais). Scymnodon macracanthus e S. 

ichiharai apresentaram ainda um rostro muito desenvolvido, com comprimento do 

rostro um terço a um quarto do neurocrânio, enquanto comprimento do rostro de S. 

ringens cerca de um sétimo do comprimento total do neurocrânio (grande variação do 

comprimento do rostro nos taxa externos à Scymnodon, com Centroselachus e 

Zameus com rostro similarmente extensos a S. macracanthus e S. ichiharai), além do 

maior tamanho de maturação, com machos maduros somente maiores que 950 mm TL 

em S. macracanthus e S. ichiharai; machos maduros com 665 mm TL em S. ringens. 

A topologia molecular de White et al. (2014) encontrou Scymnodon macracanthus 

(identificado como S. plunketi em White et al., 2014) e S. ichiharai como grupos-

irmãos.    

O gênero Proscymnodon fora descrito como sub-gênero por Fowler (1933) 

para alocar a espécie Centrophorus plunketi Waite, 1910. Whitley (1934) elevou 

Proscymnodon ao status de gênero sem apresentar justificativas, porém Fowler (1941) 

considerou-o novamente sub-gênero. Dado as similaridades da dentição inferior 

Bigelow & Schroeder (1948, 1957) consideraram Proscymnodon sinônimo júnior de 

Centroscymnus; já Garrick (1959b) considerou-o sinônimo júnior do gênero 

Scymnodon. Provavelmente em decorrência da falta de consenso sobre a definição dos 

gêneros Centroscymnus e Scymnodon, Compagno et al. (2005), de maneira arbitrária 

e sem trazer justificativas, ressuscitou os gêneros Centroselachus e Proscymnodon, 

para alocar  as espécies que historicamente apresentavam divergência sobre 

posicionamento genérico, alocando C. crepidater em Centroselachus e S. 
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macracanthus e S. plunketi em Proscymnodon. Essa proposta fora amplamente 

seguida posteriormente (Last & Stevens, 2009; Naylor et al. 2012a; Ebert, 2013; 

Ebert et al. 2013a). 

 Essas divergências seguem a divergência histórica sobre os caracteres que 

definem o gênero Centroscymnus e Scymnodon, dado que esse subgênero fora 

descrito para alocar a espécie Scymnodon plunketi (cuja espécie fora reconhecida 

como sinônimo júnior de Scymnodon macranthus no presente estudo), que apresenta 

dentículos dérmicos similares a Scymnodon ringens, mas morfologia dos dentes 

inferiores similares às espécies do gênero Centroscymnus. O presente estudo, porém, 

demonstrou que os caracteres que definiam Proscymnodon apresentam variação e 

ocorrência nos demais representantes da família Somniosidae (resultados parciais 

dessa sinonímia já publicados em co-autoria em White et al., 2014). Dos caracteres 

propostos por Fowler (1933) para Proscymnodon, nadadeira peitoral, quando 

comprimida junto ao tronco, com ápice distal alinhado verticalmente com a origem da 

primeira nadadeira dorsal fora observado em praticamente todas as espécies de 

Somniosidae, exceto Zameus squamulosus, Scymnodalatias e ambos complexos de 

espécies do gênero Somniosus. O caracter da origem das nadadeiras pélvicas 

verticalmente alinhada com a origem da segunda dorsal é um caracter amplamente 

variável, com espécimes de Scymnodon macracanthus apresentando tanto origem da 

pélvica anterior à origem da segunda nadadeira dorsal (NSMT-P 42501), como 

verticalmente alinhada (USNM 408584). Em relação ao comprimento do espinho 

dorsal, espinhos menores que a metade da altura das nadadeiras dorsais foram 

verificados em praticamente todos as espécies de Somniosidae com espinhos 

protraídos (exceto um espécime de Scymnodon ichiharai [TMFE 1875], em que o 

comprimento do primeiro espinho dorsal 0,6 vezes a altura da primeira dorsal, e no 
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holótipo [BMNH 1884.2.6.7] e espécime MNHN 2003.1768 de Scymnodon 

macracanthus, extensão do primeiro espinho dorsal 0,73 e 0,54 vezes a altura da 

primeira nadadeira dorsal, respectivamente). O caracter órbita menor que o 

comprimento do focinho, proposto como diagnóstico de Proscymnodon (Fowler, 

1933), apesar de ser consistente em Scymnodon macracanthus, foram também 

verificados nos taxa Scymnodalatias, Centroselachus crepidater e em Somniosus; em 

Scymnodon ichiharai e ambas espécies de Centroscymnus, há variação 

intraespecífica, com alguns espécimes com órbita maior e outros com órbita maior 

que o focinho; Zameus squamulosus apresenta uma órbita com comprimento 

aproximadamente igual comprimento do focinho (ver tabelas 1–15).  Adicionalmente, 

o maior comprimento da segunda nadadeira dorsal em comparação com as nadadeiras 

pélvicas, típico em Scymnodon macracanthus (em concordância com a proposição de 

Fowler, 1933), ocorre também em Centroselachus crepidater, e nas espécies de 

Centroscymnus, porém com variação intraespecífica (ver tabelas 1 e 3). Portanto, 

dado a significante variação nos caracteres empregados para diagnosticar o gênero 

Proscymnodon na família Somniosidae, esse gênero é considerado sinônimo júnior de 

Scymnodon (veja também White et al., 2014). Adicionalmente, o presente estudo 

apresenta caracteres compartilhados entre Scymnodon macracanthus, Scymnodon 

ichiharai e Scymnodon ringens, tais como a morfologia dos dentículos dérmicos e 

estruturas no neurocrânio (e possivelmente no clasper), que suportam o 

relacionamento e alocação dessas espécies no gênero Scymnodon, como proposto em 

White et al (2014; veja definição dos gêneros acima, e diagnose do gênero 

Scymnodon).  
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Status de Centroselachus Garman, 1913. Com relação ao gênero Centroselachus, 

apesar de Compagno et al. (2005) terem-no ressuscitado de maneira arbitrária,  o 

presente estudo apresenta evidências concordantes com a hipótese de ser um gênero 

válido, embora com base em caracteres distintos daqueles propostos originalmente 

por Garman (1913). Garman sugeriu o gênero Centroselachus por apresentar lâminas 

dorsais dos dentículos dérmicos com múltiplas cristas longitudinais (de fato, são cinco 

cristas longitudinais, Fig. 45); porém, essa característica é também presente nos 

dentículos dérmicos de Scymnodon ichiharai e na região anterior da cabeça de ambas 

espécies de Centroscymnus. Porém, o padrão morfológico dos dentículos dérmicos na 

região do tronco e da cauda de Centroselachus crepidater é de fato único, com cinco 

cristas longitudinais, uma circular concavidade no terço anterior da circular lâmina 

dorsal, e extremidade posterior da lâmina dorsal tridentada, sendo diagnóstico para 

esse gênero monotípico. Porém, esse padrão único das lâminas dorsais dos dentículos 

dérmicos e poderia ser igualmente empregado como caracter específico apenas.  

A forma geral circular com uma circular cavidade no terço anterior fez com 

que Garrick (1959a) propusesse que C. crepidater fosse relacionado ao gênero 

Centroscymnus, assim como Bigelow & Schroeder (1957) e posteriormente 

Compagno (1984, 1999). Porém, concavidade circular no terço anterior da lâmina 

dorsal dos dentículos dérmicos, além das espécies de Centroscymnus e em 

Centroselachus crepidater, é também presente nos dentículos dérmicos das formas 

adultas de Scymnodon ringens. Ainda, em todos as espécies que apresentaram 

variação marcante na forma das lâminas dorsais dos dentículos dérmicos de juvenis e 

adultos (todos os Somniosidae exceto Zameus, Scymnodalatias e Somniosus), os 

dentículos dérmicos das formas juvenis têm uma larga concavidade no terço anterior 

nas lâminas dorsais do tronco e da cauda. E dada à forma dos dentículos dérmicos de 
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Somniosus e alguns taxa externos à Somniosidae, como os gêneros Oxynotus, 

Dalatias, Etmopterus, Centroscyllium, Deania e algumas espécies de Centrophorus, 

possuírem coroas dos dentículos dérmicos completamente distintos da forma 

observada nos demais Somniosidae, não há como inferir neste momento qual padrão 

morfológico de lâmina dorsal é plesiomórfico e apomórfico dentre os taxa de 

Somniosidae. Logo, o alargamento da lâmina dorsal e a presença da concavidade 

circular no terço anterior da lâmina dorsal podem não ser informativos para inferência 

de relacionamento de C. crepidater com o gênero Centroscymnus. 

 Todavia, o que nos fez propor que esse gênero seja mantido como válido são 

outros caracteres compartilhados com as demais espécies de Somniosidae. 

Centroselachus crepidater compartilha com os gêneros Scymnodalatias e Zameus um 

rostro cilíndrico, delgado, dorsalmente projetado como uma crista, com um semi-

circular alargamento na extremidade distal, uma estrutura única em Squaliformes; 

uma fontanela anterior anteriormente encerrada, com a superfície da cavidade cerebral 

não contínua com a superfície dorsal do rostum. Centroselachus compartilha com 

Zameus, Scymnodalatias e Centroscymnus owstonii uma alongada crista nasal ventral, 

estendendo-se da margem posterior das fenestras sub-nasais até a extremidade 

anterior do rostro.  

Centroselachus crepidater compartilha ainda com Zameus squamulosus a 

morfologia da cartilagem terminal ventral do clásper, projetada dorsal e lateralmente, 

encobrindo dorsalmente o espinho do clásper, enquanto nos demais Somniosidae, essa 

cartilagem projeta-se apenas dorsalmente, adjacente ao espinho do clásper; 

compartilham também um menor tamanho de maturação, com espécimes machos de 

Zameus squamulosus completamente madutos com 470 mm TL e Centroselachus 

crepidater com 571 mm TL (demais Somniosidae maduros maiores que 665 mm TL); 
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e compartilham um menor tamanho máximo, com fêmeas adultas de Zameus 

squamulosus com tamanho máximo de 778 mm TL e fêmeas adultas de 

Centroselachus crepidater com tamanho máximo de 859 mm TL, enquanto as demais 

espécies de Somniosidae com fêmeas que atingem tamanhos maiores que 1000 mm 

TL. Centroselachus crepidater ainda compartilha com Zameus squamulosus e as 

espécies examinadas do gênero Somniosus um tubo glossofaríngeo projetado 

posteriormente e apenas levemente projetado lateralmente, praticamente alinhado com 

a sphenopterotic ridge (demais Somniosidae com tubo glossofaríngeo latero-

posteriormente projetados, lateralmente deslocado da sphenopterotic ridge, formando 

um “L” em vista occipital). E Centroselachus compartilha também com as espécies de 

Centroscymnus, Scymnodon macracanthus, Zameus squamulosus, a margem anterior 

da barra pubioisquiádica centralmente projetada, diferente de Scymnodon ichiharai e 

Somniosus cf. rostratus com margem anterior côncava, e margem anterior convexa 

presente no restante dos Somniosidae.  

Centroselachus ainda compartilha o padrão da obliquidade dos dentes 

inferiores (conforme descrito acima) com Scymnodalatias, Zameus squamulosus, 

Scymnodon ringens e Scymnodon ichiharai. Centroselachus crepidater também 

possui um par de foramina para a passagem da carótida interna, similar ao observado 

em Scymnodalatias, Zameus squamulosus, e as espécies de Scymnodon (vs. foramen 

único para a passagem da carótida interna em Centroscymnus) e teto craniano 

soerguido dorsalmente, num nível igual ou mais alto que a crista supraorbital (vs. teto 

craniano retilíneo ou levemente abaulado, não ultrapassando dorsalmente o limite 

dorsal da crista supraorbital em Centroscymnus). Entretanto, a polarização desses 

caracteres ainda é incerta, pois os complexos de espécies de Somniosus examinados 

apresentaram variação nesses estados (e.g. variação na dentição discutida 
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anteriormente; Somniosus cf. rostratus com um foramen e Somniosus cf. pacificus 

com um par de foramina para passagem da carótida interna). Nos Squaliformes, esses 

caracteres apresentam variação, dificultando a polarização sem uma análise cladística 

propriamente dita; o número de foramina da carótida interna apresentou variação ao 

longo das famílias; Etmopterus pusillus e Centroscyllium fabricii [Etmopteridae], 

Dalatias licha [Dalatiidae], Squalus [Squalidae] com único foramen para a passagem 

da carótida interna; Oxynotus bruniensis [Oxynotidae], Centrophorus granulosus e 

Deania calcea [Centrophoridae] com um par de foramina para a passagem dessa 

artéria. A dentição inferior não pode ser propriamente avaliada, porém, esse caráter é 

altamente variável nas diferentes famílias de Squaliformes (Bigelow & Schroeder, 

1957; Cadenat & Blache, 1981; Last & Stevens, 2009; White et al. 2013). Já o 

soerguimento dorsal do teto craniano observado em Somniosus cf. rostratus parece 

ser distinto do padrão observado em Centroselachus crepidater e Scymnodalatias, 

Zameus squamulosus, e as espécies de Scymnodon, sendo um seoerguimento inteiriço, 

robusto, contínuo com a região nasal similarmente soerguida, com a metade anterior 

do tectum orbitale 1,5 vezes mais larga que o otic tectum; em Centroselachus, 

Scymnodalatias, Zameus e Scymnodon o soerguimento dorsal é similar a forma de 

uma crista, restrita à região do teto craniano. Assumindo que esses soerguimentos 

dorsais no teto craniano sejam distintos, essa condição poderia agrupar 

Centroselachus crepidater com Scymnodalatias, Zameus e Scymnodon, pois o teto 

craniano dos demais Squaliformes (incluindo o gênero Centroscymnus e Somniosus 

cf. pacificus) examinados é retilíneo ou levemente abaulado. 

Esse padrão de distribuição em mosaico dos caracteres presentes em 

Centroselachus nos permite afirmar apenas que não há um consenso sobre o seu 

relacionamento (apesar de haver alguns caracteres que indicam um maior 
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relacionamento com Zameus e Scymnodalatias), portanto, mantivemos esse gênero 

como válido, ao invés de alocar essa espécie em outro gênero, para evitar a 

possibilidade de formar agrupamentos não-monofiléticos. Todavia, exceto os 

caracteres de dentículos dérmicos, os demais caracteres apontam que Centroselachus 

esteja mais relacionado com as espécies de Zameus, Scymnodalatias e Scymnodon do 

que com o gênero Centroscymnus. Uma análise cladística será realizada 

posteriormente com uma maior amostragem nos demais taxa da Ordem Squaliformes 

de modo a tentar esclarecer o relacionamento de Centroselachus crepidater com os 

demais Somniosidae. 

 

Definição de Zameus, Jordan & Fowler, 1903 e status de Scymnodalatias 

Garrick, 1956. O gênero Zameus fora originalmente descrito por Jordan & Fowler 

(1903) para abrigar a espécie Centrophorus squamulosus, dado as características dos 

dentículos dérmicos, pequenos, formando uma pele com aparência similar a veludo, 

diferente dos demais representantes de Centrophorus; ainda, descreveram os 

dentículos dérmicos como não pedicelados, com três cristas, cada uma encerrando em 

um dente posterior. Garman (1913) considerou o gênero Zameus como sinônimo 

júnior do gênero Scymnodon, por compartilharem dentículos dérmicos pedicelados, 

com três cristas longitudinais na lâmina dorsal. Apesar da discrepância sobre quais 

espécies pertenceriam ao gênero Centroscymnus e Scymnodon discutida 

posteriormente por diversos autores (Bigelow & Schroeder, 1948, 1957; Garrick, 

1959a,b), o gênero Zameus fora proposto novamente como válido apenas por 

Taniuchi & Garrick (1986), em decorrência de Scymnodon squamulosus e as espécies 

do gênero Scymnodalatias compartilharem a presença de cristas transversas entre as 

cristas longitudinais na lâmina dorsal. Essa proposta genérica fora subsequentemente 
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seguida por Shirai (1992b), que propôs uma sinapomorfia para Zameus squamulosus, 

foramen pró-ótico composto por três perforações, porém não por Compagno (1999). 

Compagno et al. (2005), sem apresentar justificativas, ressuscitou o gênero Zameus, 

alocando a esse gênero a espécie Scymnodon squamulosus e Scymnodon ichiharai. A 

proposta genérica de Compagno et al. (2005), apesar da arbitrariedade, fora 

amplamente seguida na literatura (Last & Stevens, 2009; Naylor et al., 2012a,b; Ebert 

& Mostarda, 2013; Ebert et al. 2013) até White et al. (2014; aluno e orientador fazem 

parte da lista de autores desse trabalho) que propuseram o gênero Zameus como 

monotípico, apenas com a espécie Zameus squamulosus. White et al. (2014) 

utilizaram como caracteres de distinção entre Zameus e o gênero Scymnodon, a 

presença de cristas transversais entre as cristas longitudinais nas lâminas dorsais dos 

dentículos dérmicos, compartilhada por Zameus e Scymnodalatias (como proposto 

por Taniuchi & Garrick, 1986), e por Zameus squamulosus não apresentar variação 

morfológica na forma dos dentículos dérmicos entre juvenis e adultos.  

 Garrick (1956) elevou a espécie Scymnodon sherwoodi Archey, 1921 ao 

recém criado gênero Scymnodalatias por apresentar nadadeiras dorsais com completa 

ausência de espinhos, primeira nadadeira dorsal posicionada posteriormente, 

ultrapassando a metade do comprimento total, características que o diferiram dos 

demais Squalidae (Garrick, 1956, seguiu a hipótese de Squalidae proposta por 

Bigelow & Schroeder, 1948) e que a assemelhava aos Dalatiidae. Em Dalatiidae, essa 

espécie diferenciava-se dos demais gêneros pelos dentículos dérmicos pedicelados, 

pela nadadeira caudal com entalhe sub-terminal mais obtuso, nadadeira peitoral com 

extremidades posteriores anguladas e sulcos labiais laterais (pós-orais) longos. Ainda, 

Garrick (1956) enfatizou que a foram dos dentes superiores de Scymnodalatias 

sherwoodi era única, sendo extremamente alongados, em forma de agulha, cúspides 
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com uma aparência contorcida. Porém, esse arranjo de Scymnodalatias como membro 

de Dalatiidae não teve grande aceitação. O extenso estudo de Compagno (1973) 

reconhecendo a subfamília Somniosinae por estruturas do crânio e nadadeiras 

peitorais levando Compagno (1984) a separar o gênero Scymnodalatias da 

subafamília Dalatiinae, reconhecendo S. sherwoodi como muito similar ao gênero 

Scymnodon. Taniuchi & Garrick (1986) concordaram com Compagno (1984), 

apresentando que as espécies de Scymnodalatias e Zameus squamulosus 

compartilhariam cristas transversais entre as cristas longitudinais nas lâminas dorsais 

dos dentículos dérmicos. 

O presente estudo encontrou evidências adicionais que suportam Zameus 

como um gênero válido e distinto dos demais gêneros de Somniosidae. Além dos 

caracteres compartilhados com os gêneros Centroselachus e Scymnodalatias 

(descritos na seção “esqueleto” e no tópico da discussão “Status de Centroselachus 

Garman, 1913”), Zameus squamulosus compartilha também com Scymnodalatias 

dentículos dérmicos de formas juvenis e adultas morfologicamente similares (Garrick, 

1956; Taniuchi & Garrick, 1986; informação não disponível até o momento da 

publicação de White et al., 2014); o distinto soerguimento abaulado, em forma de 

cunha, ao longo do teto craniano; uma sphenopterotic ridge  com metade anterior da 

crista ligeiramente côncava, orientada de forma oblíqua, com uma pequena 

reentrância triangular no comprimento mediano; metade posterior da crista 

sphenopterotic posicionada medialmente à metade anterior da crista, com o terço 

posterior da crista retilíneo (demais Somniosidae com sphenopterotic ridge 

inteiramente retilínea, metades anterior e posterior longitudinalmente alinhadas); 

cartilagem ceratobranquial 5 com terço anterior com margem posterior contínua e 

convexa, sem formar uma estrutura retangular com um projeção posterior, formando 



	   301	  

uma estrutura similar a um machado (observado nos demais Somniosidae exceto 

Somniosus). Ainda, Zameus squamulosus apresenta uma comissura lateral incompleta, 

com as aberturas do ramo hiomandibular do nervo fascialis e do nervo auditório 

visíveis lateralmente na superfície lateral do crânio, uma configuração distinta dos 

demais Somniosidae (veja seção “esqueleto” e também, Shirai, 1992b).  

 Essas similaridades compartilhadas entre Zameus squamulosus e gênero 

Scymnodalatias indicam uma grande afinidade entre esses dois gêneros, e que são 

distintos dos demais Somniosiade. Adicionalmente, alguns dos caracteres que 

agrupam esses dois gêneros são únicos na família Somniosidae, tais como o teto 

craniano soerguido dorsalmente em forma de uma alta cunha, e até mesmo na ordem 

dos Squaliformes, por exemplo as cristas transversais nas lâminas dorsais dos 

dentículos dérmicos. Portanto, com base nos dados so presente estudo, sugerimos 

preliminarmente que o gênero Scymnodalatias poderia ser um sinônimo júnior de 

Zameus. Porém, é marcado que as espécies de Scymnodalatias não apresentam 

qualquer formação de espinhos dorsais (confirmado em S. albicauda no presente 

estudo; em S. sherwoodi em Garrick, 1956), e isso poderia ser reconhecido como uma 

característica única compartilhada por essas espécies, mantendo então a hipótese do 

gênero Scymnodalatias como um gênero válido. 

Adicionalmente, assim como anotado para o gênero Centroselachus, a 

presente dissertação ainda não adota formalmente essa proposta, mantendo como 

válido os gêneros Zameus e Scymnodalatias, por entendermos que uma maior 

amostragem dos demais Squaliformes em conjunto a uma análise filogenética são 

necessárias para entender a otimização desses caracteres compartilhados entre Zameus 

e Scymnodalatias (e também com Centroselachus), e não incorrer em formar 

agrupamentos não-monofiléticos.           
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Definição de Somniosus Le Sueur, 1818. O presente tópico não irá discutir o 

histórico do gênero Somniosus, por não ter propriamente revisado este gênero ao 

longo do desenvolvimento deste estudo. Porém, apresentamos aqui algumas 

características únicas observadas nos espécimes de Somniosus examinados, que 

podem ser potencialmente informativas para definição desse gênero.  

Todos os espécimes de Somniosus apresentaram uma abertura ocular circular, 

diferente da típica forma elíptica dos demais Squaliformes. Em Somniosidae, o 

gênero Somniosus diferencia-se por apresentar coroas dos dentículos dérmicos 

piramidais, com três a quatro cristas longitudinais (dentículos pedicelados nos demais 

Somniosidae), porém, esse padrão morfológico é similar a algumas formas vistas em 

representantes da família Etmopteridae, e em algumas espécies dos gêneros 

Centrophorus e Deania examinados; portanto, a forma morfológica do dentículo 

dérmico de Somniosus pode ser uma característica plesiomórfica. A raiz dos dentes 

superiores das espécies de Somniosus é levemente arredondada a semi-retangular, 

com um largo sulco central na margem anterior, enquanto nos demais Somniosidae, a 

raiz apresenta uma forma trapezoidal, com as extremidades laterais anteriores 

ligeiramente projetadas latero-dorsalmente, formando uma forma similar a um “Y”; 

esse caracter não fora propriamente examinado nos demais Squaliformes para 

entender a possível polarização, porém, a análise de um dente superior de Dalatias 

licha (MZUSP não catalogado) demonstra forma similar a esse padrão em “Y” dos 

demais Somniosidae. Shirai (1992b) propôs que Somniosus tenham perdido 

secundariamente órgãos luminosos na superfície ventral do corpo; entretanto, 

entretanto outros gêneros de Somniosidae também não apresentam órgãos luminosos 

na superfície ventral do corpo. 



	   303	  

 O esqueleto das nadadeiras dorsais de Somniosus possui características únicas 

em Squaliformes (Fig. 154); ambas nadadeiras dorsais com um espinho completo, 

apresentando  base cartilaginosa e a capa de recobrimento dérmico, porém, 

internalizados; e segunda nadadeira dorsal com uma longa cartilagem radial,  similar 

em comprimento às cartilagens dorsais basais, posicionadas ventro-posteriormente 

(articulando com a margem posterior da cartilagem dorsal basal posterior em 

Somniosus cf. “small group” ou com um radial primário retangular pequeno em 

Somniosus cf. “large group”). Ainda, o padrão dos canais de linha lateral na região 

dorsal da cabeça apresenta uma forma única em Squaliformes, com a porção anterior 

do canal pós-orbital e extremidade distal do canal supra-orbital curvando-se 

medialmente até próximo da linha mediana dorsal, formando uma distinta reentrância, 

de onde parte o canal infra-orbital. Nos demais Somniosidae e Squaliformes, essa 

região é retilínea. Os representantes de Somniosus dissecados apresentaram a porção 

medial da margem anterior do epibranquial 1 com um processo triangular 

anteriormente projetado (apenas no epibranquial 1 em Somniosus cf. pacificus; em 

todos epibranquiais em Somniosus cf. rostratus); nos demais Somniosidae e 

Squaliformes essa margem é retilínea.  

 A cartilagem de Meckel em Somniosus apresenta uma distinta cartilagem 

sinfisial, um circular elemento na região da sínfise mandibular que não foi reportado 

em nenhum outro táxon de Squaliformes examinado. Adicionalmente, a margem 

postero-ventral da mandíbula tem os processos posteriores que delimitam as inserções 

do músculo intermandibularis (ventral drop of mandíbula de Shirai, 1992) deslocados 

medialmente, muito próximos da sínfise, formando uma estreita concavidade para 

inserção desse músculo ventral à sínfise. Nos demais Somniosidae e em Oxynotus 

bruniensis e Dalatias licha (Squaliformes que apresentam esse processo; homologia e 
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distribuição desse processo discutido abaixo na seção inter-relações de Somniosidae), 

o processo é posicionado no terço anterior da superfície ventral da cartilagem de 

Meckel. O rostro de Somniosus é distinto dos demais representantes de Somniosidae, 

pois apresenta expansões laterais angulares nas bordas laterais da margem anterior 

(margens retilíneas sem projeções em Centroscymnus e Scymnodon; extremidade 

anterior achatada e semi-circular em Centroselachus, Scymnodalatias e Zameus). 

Aparentemente, essa expansão angular lateral de Somniosus seja homóloga à 

expansão circular observada em Centroselachus, Scymnodalatias e Zameus. Os 

espécimes de Centrophorus granulosus apresentam uma similar projeção lateral na 

borda anterior do rostro, porém, assumindo as diferentes propostas filogenéticas 

(Shirai 1992b; Carvalho & Maisey, 1996; Carvalho, 1996; Naylor et al. 2012a), essas 

estruturas poderiam não ser homólogas com os processos vistos nas espécies de 

Somniosus. Shirai (1992b) propôs que o gênero Somniosus fosse caracterizado pela 

perda secundária da calcificação primária dos centros vertebrais; entretanto, essa 

característica é restrita ao complexo de espécies Somniosus “large group”, pois os 

espécimes do complexo “small group” apresentam centros vertebrais calcificados 

(BMNH 1906.11.12.7; Yano et al., 2004).     

 

Separação morfológica entre Centroscymnus coelolepis e Centroscymnus owstonii 

e sinonímias. Desde as descrições originais, as espécies de Centroscymnus coelolepis, 

C. owstonii  sempre foram propostas como distintas por diferentes autores; porém, os 

caracteres utilizados eram propostos com base em um baixo número de espécimes e 

restrito às formas adultas, não compreendendo as variações intra-específicas de cada 

caráter, nem as variações ontogenéticas. O presente estudo similarmente propõe que 

Centroscymnus coelolepis e C. owstonii são espécies distintas, porém, apresenta 
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caracteres avaliados ao longo de todo os estágios de maturação e de praticamente 

todas as regiões de ocorrência dessa espécie. 

 Um dos caracteres utilizados seria que Centroscymnus coelolepis apresentaria 

um focinho relativamente menor do que C. owstonii, com distância pré-oral mais 

curta que a distância entre a extremidade posterior do olho à primeira abertura 

branquial  (Garman, 1906, 1913; Bigelow & Schroeder, 1948, 1957; Yano & Tanaka, 

1983; Compagno, 1984). O aumento da amostragem mostrou que, em ambas espécies, 

a maioria dos espécimes apresentam distância pré-oral maior que a distância entre a 

extremidade posterior do olho e a primeira abertura branquial (tabelas 1 e 3). Logo, a 

comparação entre essas medidas morfológicas demonstrou não ser um caracter útil 

para distinção entre as espécies de Centroscymnus. Cadenat & Blache (1981) 

propuseram a distância pré-oral e a pré-nasal como caracteres distintivos para 

separação das espécies de Centroscymnus, porém, no presente estudo também se 

reportaram intervalos de variação similares em Centroscymnus coelolepis e C. 

owstonii.   

Compagno (1984) ainda propôs que a largura da boca seria maior que a 

distância pré-oral em C. coelolepis, e que em C. owstonii a distância pré-oral seria 

aproximadamente igual à largura da boca. Similar ao descrito acima, os intervalos de 

variação entre C. coelolepis e C. owstonii apresentaram grande sobreposição (razão 

entre distância pré-oral/largura da boca 0,7 – 1,5 em C. coelolepis; 0,9 – 1,5 em C. 

owstonii); porém, a média da razão em C. coelolepis é 0,9, enquanto em C. owstonii é 

1,1, em parte concordando com o proposto por Compagno (1984). Dado as médias 

dos valores, Centroscymnus coelolepis apresenta, em geral, uma distância pré-oral 

menor que a largura da boca, porém, dado a grande sobreposição de valores 
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encontradas e a pouca diferença observada nas médias de C. coelolepis e C. owstonii, 

optou-se por não usar essa medida morfológica como diagnostica para essas espécies. 

 Outro caracter morfométrico utilizado como diagnóstico fora a comparação 

dos tamanhos entre as nadadeiras dorsais; Bigelow & Schroeder (1957) propuseram 

que Centroscymnus coelolepis apresentariam nadadeiras dorsais similares em 

tamanho, enquanto C. owstonii apresentaria uma segunda nadadeira dorsal 

relativamente maior que a primeira dorsal; já Yano & Tanaka (1983) restringiram 

essa comparação, propondo que C. owstonii apresentaria a segunda nadadeira dorsal 

mais alta que a primeira dorsal, e que C. coelolepis apresentaria nadadeiras dorsais 

similares em altura. Entretanto, conforme observado no presente estudo (Tabelas 1  e 

3), ambas espécies de Centroscymnus apresentaram a segunda nadadeira dorsal 

relativamente mais alta que a primeira dorsal, com similares intervalos de variação da 

razão entre a altura da segunda dorsal pela altura da primeira dorsal; 1 – 2,06 em C. 

coelolepis; e 1,13 – 1,71 em C. owstonii (exceto um espécime juvenil e três embriões 

de C. coelolepis com a primeira dorsal pouco mais alta que a segunda dorsal, a razão 

entre a altura da segunda dorsal e primeira dorsal 0,9 [MCZ 132510B; ZMH 120249 

B, C; MNHN 2001 2577]). Com relação ao comprimento das nadadeiras dorsais, há 

grande variação intraespecífica em ambas espécies, com o comprimento da segunda 

nadadeira dorsal 0,9 – 1,4 vezes o comprimento da primeira dorsal em C. coelolepis, e 

0,7 – 1,3 vezes em C. owstonii. Com relação às nadadeiras dorsais, entretanto, é 

marcante observar que espécimes juvenis grandes (acima de 600 mm TL) e adultos de 

Centroscymnus owstonii, apresentam nadadeiras dorsais (principalmente a primeira) 

relativamente maiores que em C. coelolepis, em decorrência do desenvolvimento da 

crista dérmica anterior, podendo atingir valores máximos muito maiores do que 

aqueles reportados em C. coelolepis, comprimento da primeira dorsal com até 24% 
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TL e comprimento da crista com até 9,2% TL. Porém, mesmo em espécimes adultos 

de C. owstonii há variação nesse caracter, com espécimes adultos de C. owstonii 

apresentando valores dentro do intervalo de variação de C. coelolepis (e.g. C. 

owstonii, MNRJ 30229, fêmea adulta, comprimento da primeira dorsal 13,6% TL; ver 

tabela 3). Portanto, apesar da tendência de que o tamanho relativo de ambas 

nadadeiras dorsais seja menor em C. coelolepis do que em C. owstonii (como notado 

por Garman, 1913), dado a grande sobreposição encontrada, optou-se por não usar 

esse caracter como diagnóstico.  

 Yano & Tanaka (1983) propuseram adicionalmente que a contagem de 

válvulas espirais poderia ser diagnóstico para separar C. coelolepis e C. owstonii; não 

foi possível avaliar esse caracter no presente estudo, pois apenas sete espécimes de C. 

coelolepis puderam ter seus intestinos dissecados para contagem do número de 

válvulas. Entretanto, reportou-se no presente estudo um intervalo de 15 – 19 válvulas 

em C. coelolepis, apresentando um pequeno aumento da amplitude do intervalo de 

variação de C. coelolepis em Yano & Tanaka (1983; reportado com 16-21 válvulas) e 

pequena sobreposição com o intervalo de C. owstonii (reportado pelos autores com 

11-15 válvulas).  

 Neste estudo, reconheceu-se que Centroscymnus coelolepis e C. owstonii são 

espécies distintas pela forma da lâmina dorsal dos dentículos dérmicos na região 

branquial e tronco dos espécimes adultos, assim como em Cadenat & Blache (1981), 

Yano & Tanaka (1983) e Last & Stevens (2009); pelo diferença entre o tamanho 

relativo dos dentículos dérmicos em todos estágios de maturação (proposto apenas 

para adultos em Garman, 1906; Bigelow & Schroeder, 1957; Nakabo, 2002); pela 

forma das lâminas dorsais dos dentículos da região dorsal da cabeça em juvenis de até 

700 mm TL; pelo tamanho de maturação (comentado por Compagno et al. 2005, 
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porém, não proposto como diagnóstico); pelo esqueleto das nadadeiras dorsais; pela 

forma da região anterior do neurocrânio e do esqueleto do clásper. As características 

diagnósticas foram observadas em espécimes de praticamente todas as localidades 

examinadas (exceto os caracteres de clásper), portanto, não são decorrentes de 

variações geográficas restritas. 

 Alguns autores (Cadenat & Blache, 1981; Compagno, 2002; Last & Stevens, 

2009) descreveram Centroscymnus coelolepis como uma espécie que só apresentava 

dentículos dérmicos lisos, sem cristas nem endentações posteriores. Porém, no 

presente estudo reportou-se que até os estágios juvenis de grande porte (maiores que 

600 mm TL), observam-se lâminas dorsais com tridentação posterior e cristas 

longitudinais ao longo de toda a superfície do corpo (exceto a cabeça, que só 

apresenta lâminas dorsais arredondadas; ver descrição dos dentículos dérmicos de 

Centroscymnus coelolepis). Ainda, lâminas com cristas longitudinais estão presentes 

na região anterior da cabeça mesmo em estágios adultos. Portanto, é proposto aqui 

que a forma das lâminas dorsais como um todo sejam utilizadas como caracter, 

definindo também as regiões do corpo em que se encontram as escamas, pois 

generalizações podem incorrer em afirmações errôneas. 

 Yano & Tanaka (1988) reportaram que o esqueleto do clásper de 

Centroscymnus coelolepis e C. owstonii não apresentavam diferenças. Porém, neste 

estudo, reportou-se Centroscymnus coelolepis com uma cartilagem dorsal marginal 

relativamente menor (estendendo-se anteriormente até o comprimento mendiano da 

cartilagem axial; Fig. 146) com os dois terços anteriores delgados, similar a um fino 

filamento, e com o terço posterior relativamente mais largo; em C. owstonii essa 

cartilagem é similarmente larga em toda sua extensão, projetando-se anteriormente até 

o terço anterior da cartilagem axial (Fig 147). Centroscymnus coelolepis apresentou 
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uma cartilagem acessória dorsal marginal estendendo-se até a extremidade posterior 

do clásper, dorsalmente posicionada à cartilagem dorsal terminal, que é inteiramente 

retangular e achatada; em Centroscymnus owstonii, a cartilagem acessória dorsal 

marginal estende-se posteriormente até a metade posterior da glande somente e a 

dorsal terminal, na metade anterior é similarmente achatada, porém, a metade 

posterior projeta-se dorsalmente até a altura da cartilagem acessória dorsal marginal, 

estendendo-se posteriormente até a extremidade distal da glande. Portanto, o 

esqueleto do clásper fornece suporte adicional para separação entre as espécies de 

Centroscymnus.   

 

Centroscymnus cryptacanthus sinônimo júnior de C. owstonii. A espécie nominal 

Centroscymnus cryptacanthus foi originalmente descrita por Regan (1906) com base 

na forma dos dentículos dérmicos da região anterior do corpo, com três cristas 

longitudinais na lâmina dorsal e dentículos posteriores arrendondados, sem cristas e 

com uma circular concavidade; pela distância pré-oral maior que a distância entre o 

olho e a primeira abertura branquial; por apresentar uma primeira nadadeira dorsal 

menor que a segunda dorsal, ambas sem espinhos dorsais; e por apresentar a 

extremidade posterior das nadadeiras pélvicas verticalmente alinhadas com a 

extremidade distal da segunda dorsal. Garman (1913) diferenciou C. cryptacanthus 

por apresentar espinhos encobertos, por uma menor primeira dorsal e escamas da 

cabeça com três cristas longitudinais paralelas. Bigelow & Schroeder (1948) 

separaram C. cryptacanthus dos demais congêneres por apresentar espinhos dorsais 

encobertos e extremidade posteriores da segunda dorsal e pélvicas verticalmente 

alinhadas; posteriormente (Bigelow & Schroeder, 1957), distinguiram essa espécie 

apenas por apresentar os espinhos dorsais completamente encobertos. Cadenat & 
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Blache (1981) retomaram os caracteres de espinho encoberto e dos dentículos 

dérmicos propostos por Regan (1906), e ainda sugeriram que os dentes superiores 

laterais apresentavam cúspides eretas, enquanto nas outras espécies os dentes 

superiores laterais seriam oblíquos. Compagno (1984), além do caracter do espinho, 

sugeriu que Centroscymnus cryptacanthus apresentaria a base da nadadeira dorsal 

estendendo-se anteriormente, com a origem verticalmente alinhada sobre a base da 

nadadeira peitoral.   

 Porém, Compagno (2002), sem apresentar evidências morfológicas, apenas 

indicando que ao examinar espécimes da região Atlântica, Nova Zelândia, Australia e 

Japão, concluiu que Centroscymnus cryptacanthus seria um sinônimo júnior de C. 

owstonii. As evidências obtidas no presente estudo concordam com a proposta de 

Compagno (2002). Com relação aos caracteres propostos previamente, espinhos 

completamente encobertos foram observados em todas espécies de Centroscymnus 

(C. coelolepis: USNM 408577; C. owstonii: USNM 206060), em Zameus 

squamulosus (HUMZ 95209) e também em Scymnodon ichiharai (parátipo NSMT-P 

21724), cuja última espécie apresenta inclusive espinhos robustos e moderadamente 

desenvolvidos. Portanto, espinhos encobertos pela pele (presença dos espinhos 

confirmada por radiografia) representam apenas variação intraespecífica.  

 O exame do holótipo de Centroscymnus cryptacanthus (BMNH 1865.5.20.14) 

mostra que as extremidades distais da pélvica estão verticalmente alinhadas com a 

inserção da segunda nadadeira dorsal, e não com a extremidade posterior da segunda 

dorsal. E essa condição é amplamente observada em todas espécies de Somniosidae, e 

em todas as espécies essa relação pode ter uma pequena variação intraespecífica, com 

a extremidade pélvica podendo estender-se até o comprimento mediano da margem 

interna da segunda dorsal. Com relação ao caracter dos dentes superiores propostos 
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por Cadenat & Blache (1981), o holótipo apresenta dentes até a 13a fileira (contados a 

partir da sínfise) com cúspides centrais eretas; os dentes das fileiras posteriores 

apresentam cúspides oblíquas, como observado nos demais espécimes de ambos 

Centroscymnus coelolepis e C. owstonii. Ainda, o holótipo de Centroscymnus 

cryptacanthus apresentou lâminas dorsais dos dentículos dérmicos na região anterior 

da cabeça com forma oval,  apresentando cinco cristas longitudinais. Da região 

branquial até à origem da nadadeira dorsal, superfície lateral do corpo com lâminas 

dorsais dos dentículos dérmicos portando três a cinco cristas longitudinais e margem 

posterior da lâmina tridentada, com uma circular concavidade no terço anterior da 

lâmina. Já os dentículos da região posterior do corpo são arredondados, com margem 

posterior contínua ou serreada, superfície da lâmina lisa e com uma circular 

concavidade anterior. Essa descrição é exatamente a descrição dos dentículos 

dérmicos de Centroscymnus owstonii, caracter diagnóstico dessa espécie. Ainda, o 

tamanho relativo dos dentículos dérmicos é similar ao tamanho relativo descrito como 

diagnóstico dos dentículos de C. owstonii, duas vezes menor que os dentículos de C. 

coelolepis (em espécimes com similar tamanho). As medidas morfológicas do 

holótipo de Centroscymnus cryptacanthus estão todas contidas dentro dos intervalos 

de variação reportados para C. owstonii, inclusive apresentando comprimento das 

nadadeiras dorsais maiores que os valores máximos obtidos em C. coelolepis e 

valores muito similares aos observados no holótipo de C. owstonii (ver tabela 3). 

Ainda, o holótipo de C. cryptacanthus é um macho adulto com 774 mm TL, dentro do 

intervalo de maturação observado para C. owstonii  (719 – 811 mm TL). Portanto, os 

dados observados evidenciam que o espécime que carrega o nome Centroscymnus 

cryptacanthus Regan, 1906 seja conspecífico com a espécie Centroscymnus owstonii, 

não apresentando características que permitam diferencia-lo dos demais 
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representantes dessa última espécie. Apesar de ambas espécies terem sido descritas no 

ano de 1906, a descrição da espécie Centroscymnus owstonii fora publicada no mês 

de janeiro, enquanto a publicação da espécie Centroscymnus cryptacanthus fora no 

mês de dezembro; portanto, o nome Centroscymnus owstonii Garman, 1906 tem 

prioridade. Assim, reafirma-se que Centroscymnus cryptacanthus Regan, 1906 é 

sinônimo júnior de Centroscymnus owstonii Garman, 1906. 

 

Centroscymnus macrops sinônimo júnior de Centroscymnus coelolepis. A espécie 

Centroscymnus macrops Hu & Li, 1982 (in Chu et al. 1982) fora descrita com base 

em um único espécime coletado no mar do Sul da China. Os caracteres utilizados para 

distinção dessa espécie de Centroscymnus coelolepis foram um focinho menor que o 

comprimento do olho e uma distância pré-oral igual à distância do olho até a primeria 

aberura branquial. Compagno (1984) considerou que C. macrops poderia ser um 

sinônimo júnior de Centroscymnus coelolepis. White & Last (2013) também 

propuseram essa sinonímia, com base na verificação da variação dessas medidas 

morfológicas em espécies da região da Austrália e Ásia. Os dentículos dérmicos 

registrados  em Last & White (2013) apresentam lâminas dorsais semi-circulares a 

triangulares, largas, com superfície dorsal da lâmina lisa, sem cristas longtudinais, 

com uma circular concavidade no terço anterior da lâmina, em meio a outras lâminas 

dorsais relativamente um terço menores, arredondadas, com proção distal tridentadas 

e duas a três inconspícuas cristas longitudinais. Essa descrição descreve o padrão 

espécifico encontrado em juvenis de grande porte de Centroscymnus coelolepis (Fig. 

15). Adicionalmente, as medidas morfológicas originalmente propostas não levam em 

conta a variação intra-específica encontrada em Centroscymnus coelolepis (Tabela 1), 

mostrando que essas medidas apresentam grande variação. Portanto, em concordância 
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com Compagno (1984), Last & White (2013), nós reafirmamos que Centroscymnus 

macrops Hu & Li (1982) é um sinônimo júnior de Centroscymnus coelolepis Barboza 

du Bocage & Britto-Capello, 1864. 

  

Scymnodon plunketi  sinônimo júnior de Scymnodon macracanthus. Scymnodon 

macracanthus (Regan, 1906) fora originalmente alocada no gênero Centroscymnus 

(porém, sem propriamente justificar a alocação nesse gênero) e fora considerada uma 

espécie distinta dos por apresentar espinhos dorsais muito desenvolvidos e fortemente 

projetados posteriormente; a localidade-tipo desse novo táxon é o Estreito de 

Magalhães. A espécie Scymnodon plunketi (Waite, 1910) fora descrita originalmente 

no gênero Centrophorus por apresentar as margens posteriores das nadadeiras 

peitorais não protraídas posteriormente, como reportado em algumas espécies de 

Centrophorus. Waite (1910) identificou esse táxon como distinto dos demais pelo 

olho mais anteriormente posicionado, pela segunda nadadeira dorsal maior que a 

primeira dorsal, pelo padrão morfológico da dentição e pela forma dos dentículos 

dérmicos, com três cristas longitudinais encerrando posteriormente em dentes na 

margem posterior da lâmina dorsal. A localidade-tipo desse táxon descrito por Waite 

(1910) era Riley’s Islands, na Nova Zelândia.  

 Garman (1913) alocou ambas espécies acima no gênero Scymnodon pela 

morfologia dos dentículos dérmicos, com três cristas longitudinais, e distinguiu S. 

macracanthus de S. plunketi por apresentar espinhos dorsais fortemente projetados 

posteriormente, propondo que em S. plunketi o espinho seria levemente projetado 

posteriormente; pelas nadadeiras peitorais estendendo-se posteriormente até 

alcançarem a origem da primeira nadadeira dorsal, sendo que em S. plunketi a 

nadadeira peitoral não se estenderia até o origem primeira dorsal. Bigelow & 
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Schroeder (1957) utilizaram novamente o caracter dos espinhos dorsais mais 

pronunciados em S. macracanthus (Bigelow & Schroder, 1957, alocaram esse espécie 

no gênero Centroscymnus), e indicaram que o espinho dorsal presente nessa espécie 

seria o mais pronunciado no gênero Centroscymnus, porém, ressaltam que os espinhos 

dorsais não seriam tão pronunciados quanto enfatizado por Regan (1906).  Compagno 

(1984) propôs que Scymnodon macracanthus (nesse trabalho, alocou essa espécie em 

Centroscymnus) seria distinguido por espinhos dorsais robustos e prominentes, e que 

o focinho de Scymnodon plunketi seria relativamente mais curto que o de S. 

macracanthus, com o comprimento pré-oral 2/3 da distância da boca até a primeira 

abertura branquial e menor que a largura da boca (S. macracanthus com comprimento 

pré-oral igual à distância da boca à primeira abertura branquial). Taniuchi & Garrick 

(1986) propuseram que S. macracanthus e S. plunketi seriam diferenciados pela maior 

prominência dos espinhos dorsais e por apresentar a primeira nadadeira dorsal 

relativamente maior em S. macracanthus (nesta última medida, restringiram a 

comparação entre espécimes de tamanho similar). Taniuchi & Garrick (1986), porém, 

foram os primeiros reportar a grande similaridade de S. macracanthus com S. plunketi 

e S. ichiharai. Compagno et al. (2005), sem apresentar justificativas, alocou as 

espécies Scymnodon macracanthus e S. plunketi no gênero ressuscitado nesse mesmo 

trabalho, Proscymnodon (Discussão e sinonímia de Proscymnodon discutido 

anteriormente).  Apesar das hipóteses ligeiramente diferentes sobre a alocação 

genérica dessas espécies, sempre fora ressaltado pelo autores que Scymnodon 

macracanthus era conhecido apenas pelo holótipo, e que uma maior amostragem de 

espécimes seriam necessárias para estabelecer os limites de variação inter e 

intraespecíficos.  
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 Porém, White et al. (2014; trabalho no qual o aluno e o orientador são co-

autores) foram os primeiros a sugerir que S. macracanthus e S. plunketi poderiam ser 

a mesma espécie, com base nos dados que estavam sendo levantados pelo presente 

estudo. Neste presente estudo de mestrado, o holótipo de Scymnodon macracanthus 

(BMNH 1884.2.6.7), originário do Estreito de Magalhães, e os demais espécimes 

oriundos da Oceania e do Oceano Índico Oeste, reconhecidos previamente em 

literatura como S. plunketi, compartilham a morfologia dos dentes inferiores e uma 

nadadeira peitoral relativamente larga, com largura da margem posterior variando 

entre 7,1 – 9,4% TL (relativamente mais estreita nos congêneres de Scymnodon; 4,6 – 

6,9% TL em S. ichiharai; 4,5 – 7,2% em S. ringens). Com relação aos dentículos 

dérmicos, o holótipo de Scymnodon macracanthus apresenta na região da cauda 

dentículos dérmicos com a forma da lâmina dorsal típica dos espécimes adultos da 

região da Nova Zelândia (localidade-tipo de S. plunketi), com lâminas similares a 

folha, margem posterior tridentada, com três cristas longitudinais robustas (ver 

descrição dos dentículos dos estágios adultos; Figs. 71–73). Ainda, um espécime 

juvenil examinado (MNHN 2003 1768, 691 mm TL), proveniente da região do Mar 

da Tasmânia, apresenta as mesmas formas dos dentículos dérmicos observados no 

holótipo de S. macracanthus. Essa similaridade demonstra que o holótipo de S. 

macracanthus é uma forma juvenil das formas adultas descritas na região da Oceania, 

provendo um maior suporte à proposta que, apesar da ocorrência disjunta entre esses 

espécimes, a morfologia aponta que são uma única espécie. Adicionalmente, foram 

examinados espécimes coletados no Oceano Índico Oeste (próximo à costa da África 

do Sul) e compartilham as mesmas características diagnósticas propostas para a 

espécie Scymnodon macracanthus, mostrando que essa espécie pode ser amplamente 

distribuída, como as espécies de Centroscymnus. 
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  Na presente análise, não se verificaram diferenças significantes entre o 

holótipo de Scymnodon macracanthus (BMNH 1884.2.6.7) e os demais espécimes de 

Scymnodon plunketi. Na descrição original, Regan (1906) não ofereceu medidas 

comparativas do tamanho do espinho; ofereceu apenas uma comparação qualitativa 

com C. coelolepis, C. owstonii (descrito com C. cryptacanthus) e Zameus 

squamulosus (citado como Scymnodon obscurus), que de fato, o espinho de S. 

macracanthus 1,5–2  vezes mais longo e largo que nos demais Somniosidae (exceto S. 

ichiharai). O primeiro espinho dorsal do holótipo de S. macracanthus foi o maior 

observado entre os demais espécimes, porém, o tamanho do segundo espinho dorsal 

está dentro do intervalo de variação observado nos espécimes da região da Oceania e 

do Oceano índico. Garrick (1959b) reportou os dentículos dérmicos do holótipo de 

Centroscymnus waitei (juvenil com 348 mm TL) e demonstrou que a existência de 

dentículos dérmicos maiores no pedúnculo cauda, indicando o início do surgimento 

dos dentículos dérmicos das formas maiores (nomeando-os como dentículos 

intermediários) e que as diferenças entre os dentículos no holótipo e nos adultos de 

Scymnodon plunketi seriam decorrentes de variação ontogenética.  

 No presente estudo, descrevemos a variação ontogenética dos espécimes que 

previamente haviam sido identificados como Scymnodon pluketi (coletados no Mar da 

Tasmânia) e comparamos com os dentículos dérmicos presentes no holótipo de 

Scymnodon macracanthus. O padrão observado no holótipo é muito similar ao 

observado no espécime MNHN 2003 1708 (691 mm TL; Fig 71). Assim como neste 

último espécime, o holótipo de Scymnodon macracanthus já apresenta na região da 

segunda dorsal e no pedúnculo caudal os dentículos característicos das formas adultas 

(Fig. 73), similares aos reportados para a espécie Scymnodon plunketi ao longo do 
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registro literário (Garrick, 1959b; Cadenat & Blache, 1981; Last & Stevens, 2009), 

indicando que representam uma única linhagem evolutiva.  

Portanto, como S. macracanthus fora descrito por Regan (1906), essa espécie 

tem prioridade sobre a espécie S. plunketi, descrita por Waite (1910), logo Scymnodon 

plunketi (Waite, 1910) é considerado aqui um sinônimo júnior de Scymnodon 

macracanthus (Regan, 1906). 

 

Scymnodon obscurus (Vaillant, 1888) e Scymnodon niger Chu & Meng, 1982 

sinônimos júniores de Zameus squamulosus. A espécie Centrophorus squamulosus 

Gunther, 1877 fora originalmente descrita com base em um único espécime do Japão 

(off Inoshima), por apresentar um focinho alongado, com distância entre as narinas 

sendo dois quintos do comprimento pré-oral, por apresentar nadadeiras dorsais 

pequenas, com espinhos dorsais esparsamente expostos, distância interdorsal 

aproximadamente um sexto do TL e por dentículos dérmicos tridentados 

posteriormente, com uma quilha mediana, relativamente pequenos, dando a aparência 

de uma pele aveludada. A espécie Centroscymnus obscurus Vaillant, 1888 fora 

diferenciada de Centrophorus squamulosus por apresentar menor distância interdorsal 

e maior comprimento do focinho. Outra característica proposta por Vaillant (1888) 

seria que os dentículos dérmicos de Centroscymnus obscurus não seriam 

pedunculados. As ilustraçãos providas por Vaillant mostraram uma lâmina dorsal em 

forma de gota, com um dentação central posterior, e três cristas longitudinais, e 

inúmeras cristas transversais entre as cristas longitudinais.      

 Garman (1913), apesar de ter considerado Centroscymnus obscurus Vaillant 

1888 um sinônimo júnior de Scymnodon ringens, já considerando que os dentículos 

dérmicos dessa espécie nominal seriam pedicelados, alocou a espécie Centrophorus 
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squamulosus no gênero Scymnodon por apresentarem escamas pediceladas, com três 

cristas longitudinais, assim como Fowler (1941) e Bigelow & Schroeder (1948). 

 Bigelow & Schroeder (1957), entretanto, alocaram Centroscymnus obscurus 

no gênero Scymnodon pela forma de sua dentição (ver tópico “separação dos gêneros” 

na discussão), e considerando-a uma espécie válida pela forma das lâminas dorsais 

dos dentículos dérmicos, com inúmeras cristas transversais entre as três cristas 

longitudinais. Essa proposta fora amplamente aceita, sendo a presença das cristas 

transversais entre as cristas longitudinais utilizado como caracter principal para 

separar Scymnodon obscurus de Scymnodon squamulosus (Cadenat & Blache, 1981; 

Compagno, 1984). Yano & Tanaka (1984), porém, reportaram que as lâminas dorsais 

dos dentículos dérmicos de ambas espécies apresentam cristas transversais entre as 

cristas longitudinais (icluindo fotografias de microscopia eletrônica dos espécimes-

tipo). Yano & Tanaka (1984) propuseram, portanto, Scymnodon obscurus como um 

sinônimo júnior de Zameus squamulosus (Gunther, 1878). 

 O presente estudo pode examinar o holótipo de ambas espécies e também 

pode verificar a ocorrência de lâminas dorsais dos dentículos dérmicos tridentadas, 

com cristas transversais entre as três cristas longitudinais. Ainda, as medidas 

morfológicas do holótipo de Scymnodon obscurus estão dentro do intervalo de 

variação obtido para Zameus squamulosus. Portanto, em concordância com o 

proposto por Yano & Tanaka (1984), nós consideramos aqui a espécie nominal 

Centroscymnus obscurus Vaillant, 1888 um sinônimo júnior de Zameus squamulosus. 

 Chu & Meng (1982) descreveram a espécie Scymnodon niger com base em 

quatro espécimes do Sul da China. Compagno (1984), Taniuchi & Garrick (1986), e 

White & Last (2013) propuseram que essa espécie seria um sinônimo júnior de 

Zameus squamulosus. Chu & Meng (1982) diferenciaram Scymnodon niger de 
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Scymnodon obscurus por apresentarem um focinho relativamente mais curto, igual ao 

comprimento do olho. Ainda, diferenciaram essa espécie nominal de Zameus 

squamulosus por Scymnodon niger apresentar lâminas dorsais dos dentículos 

dérmicos com cristas transversais em meio às cristas longitudinais e comprimento da 

base da primeira dorsal um terço da distância interdorsal (vs um quinto em Z. 

squamulosus). Entretanto, Zameus squamulosus, como descrito nas diagnoses e 

descrição dos dentículos dérmicos dessa espécie (Figs. 102, 103) acima e comentado 

nos parágrafos acima, apresenta dentículos dérmicos com lâminas dorsais protando 

cristas transversais em meio às cristas longitudinais. Ainda, o intervalo de variação do 

comprimento da base da primeira dorsal com relação à distância interdorsal varia 

entre um terço a um quinto, portanto, não pode ser considerado uma característica 

diagnóstica. Com relação à medida do focinho com relação ao tamanho do olho, o 

holótipo de Scymnodon obscurus, holótipo de Zameus squamulosus (assim como o 

intervalo de variação obtido para Zameus squamulosus) apresentam comprimento do 

focinho aproximadamente igual ao comprimento do olho, portanto, essa medida 

morfológica não pode ser considerada diagnóstica. Portanto, em concordância com 

estudos prévios, propomos que Scymnodon niger seja um sinônimo júnior de Zameus 

squamulosus (Gunther, 1878). 

 

Monofiletismo de Somniosidae. A família Somniosidae foi originalmente descrita 

por Jordan (1888) para os tubarões com duas nadadeiras dorsais sem espinho, sem 

nadadeira anal, e primeira nadadeira dorsal posicionada anteriormente às nadadeiras 

pélvicas, abrigando somente o gênero Somniosus. Porém, essa proposta não fora 

amplamente aceita, sendo Somniosidae posteriormente considerada sinônimo júnior 

de Squalidae por inúmeros autores (Garman, 1913; Bigelow & Schroeder, 1948, 
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1957; Cadenat & Blache, 1981; Compagno, 1984; Last & Stevens, 1994; Burgess, 

2002). Hubbs and McHugh (1951) foram os primeiros a sugerir um possível 

relacionamento entre Centroscymnus e Somniosus, ao afirmar que exceto pela 

presença ou ausência do espinho dorsal nesses gêneros, a diferenciação entre esses 

gêneros seria tênue (“complete obsolescence of the spines would render 

Centroscymnus scarcely separable from Somniosus”).  

Compagno (1973) propôs um arranjo de sub-família, Somniosinae, incluindo 

Centroscymnus (arranjo genérico incluindo C. crepidater), Scymnodon (arranjo 

genérico incluindo Zameus squamulosus) e Somniosus, com base nas similaridades 

observadas no crânio (White, 1892), esqueleto da nadadeira peitoral (Helbing, 1904*: 

Compagno [1973] cita esse autor para apontar similaridades da nadadeira peitoral, 

porém, Helbing, 1904 faz descrições somente sobre as nadadeiras ímpares) e na 

dentição. A análise cladística de Shirai (1992b) retomou a hipótese de Somniosidae 

como uma família válida, incluindo os gêneros Centroscymnus (incluindo C. 

crepidater), Scymnodon, Scymnodalatias (gênero não examinado pelo referido autor), 

Zameus e Somniosus, suportados pelas seguintes sinapomorfias: extremidade distal 

segmentada dos espinhos hemais das vértebras caudais anteriores, formando pequenas 

cartilagens denominadas cartilagens pré-hipocordais; e presença da fenestra pós-

orbital, uma larga abertura horizontalmente alinhada com o processo pós-orbital. Esse 

arranjo familiar fora posteriormente seguido por Compagno (1999), Compagno et al. 

(2005), Last & Stevens (2009), Castro (2011) e Ebert et al. (2013).  

Porém, Naylor et al. (2012a), numa análise filogenética do gene mitocondrial 

NADH2 para Elasmobranchii, encontrou Somniosidae parafilético, com os 

representantes da família Oxynotidae relacionados com algumas espécies de 

Centroscymnus.  
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O presente estudo não realizou uma análise filogenética, porém, avaliou a 

ocorrência dos caracteres previamente utilizados, e levantou possíveis novos 

caracteres que podem ser potencialmente informativos aos estudos sistemáticos da 

família Somniosidae, assim como da Ordem Squaliformes. Com base nos caracteres 

abaixo discutidos, dado a ocorrência de algumas características morfológicas 

exclusivamente nos táxons de Somniosidae, essa família parece ser um grupo 

monofilético, provavelmente com a família Oxynotidae como grupo-irmão. Porém, 

uma análise filogenética é necessária para se discutir a relação desses taxa após uma 

análise conjunta dos dados.   

 

Músculo adductor mandibulae superficialis. Um caracter exclusivo de Somniosidae é 

o músculo adductor mandibulae superficialis com duas sub-divisões, porção dorsal 

(alfa) e lateral (beta; veja figuras 113 e 114). A porção alfa é uma porção robusta de 

fibras musculares antero-dorsalmente orientadas, originando-se na extremidade distal 

do palatoquadrado e se inserindo no processo do quadrado no palatoquadrado, com 

tecido conjuntivo projetando-se anteriormente sobre a superfície dorsal do adductor 

mandibulae até a região posterior do processo pós-orbital. A porção beta do músculo 

adductor mandibulae superficialis apresenta variação em Somniosidae; em 

Somniosus, a sub-divisão beta é músculo em forma de gota, sendo conspicuamente 

separado da sub-divisão alfa, porém projeta-se antero-dorsalmente, adjancente à 

margem ventral da porção alfa, inserindo-se na superfície dorsal do músculo adductor 

mandibulae, próximo a região do processo do quadrado; em Centroscymnus, 

Centroselachus, Scymnodon, Scymnodalatias e Zameus, a sub-divisão beta projeta-se 

anteriormente, lateral à altura mediana do músculo adductor mandibulae, projetando-

se anteriormente por um tendão, passando ventral ao olho, inserindo-se na parede pré-
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orbital. Apesar da variação reportada em Somniosidae, esse músculo adductor 

mandibulae superficialis com essas sub-divisões é uma forma única, pois nos demais 

Squaliformes examinados (exceto Etmopterus, ver abaixo), o músculo adductor 

mandibulae superficialis apresenta apenas o correspondente à subdivisão alfa, fibras 

musculares estendendo-se anterodorsalmente da junta mandibular até o processo do 

quadrado, com tecido conjuntivo (tendão ou aponeurose) projetando-se anteriormente 

até inserção na região pós-orbital (Fig. 163).   

Shirai (1992b) reportou um padrão similar em Etmopterus spinax (Plate 33b, 

in Shirai, 1992b), com uma subdivisão beta projetando-se lateralmente ao músculo 

adductor mandibulae, com fibras musculares estendendo-se até a região do processo 

orbital do palatoquadrado, ventral ao subdivisão alfa. Porém, o espécime de 

Etmopterus pusillus (USNM 221042), examinado no presente estudo, apresentou um 

músculo adductor mandibulae superficialis praticamente indiviso, apenas com a 

porção ventral desse músculo com fibras musculares anteriormente direcionadas, 

originando-se na extremidade distal do palatoquadrado estendendo-se apenas até a 

margem posterior do músculo adductor mandibulae (Fig. 163C). Dessas fibras 

ventrais do músculo adductor mandibulae superficialis e da margem ventro-anterior 

da porção dorsal desse músculo partem grossas fibras de tecido conjuntivo formando 

um largo tendão projetado lateralmente até a região ventral dos olhos. Se a condição 

reportada aqui e a em Shirai (1992b) para o gênero Etmopterus são a mesma condição 

interpretada de maneiras diferentes, ou se são de fato uma variação interespecífica, é 

ainda incerto; porém, a condição observada em Etmopterus pusillus assemelha-se 

mais ao padrão observado em Centroscyllium fabricii, com um músculo adductor 

mandibulae superficialis estendendo-se antero-dorsalmente da junta mandibular ao 

processo do quadrado, e, na extremidade ventral desse músculo, um largo tendão 
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projetado anteriormente, lateral ao terço dorsal do músculo adductor mandibulae, 

inserindo-se na região ventral ao olho (Fig. 163D); do que o observado nos 

Somniosidae (exceto Somniosus). Portanto, consideramos aqui a condição reportada 

em Somniosidae, músculo adductor mandibulae superficialis subdividido em duas 

porções musculares (alfa e beta), como distinta das demais formas morfológicas 

observadas nos demais Squaliformes, podendo ser interpretada a priori como possível 

sinapomorfia dessa família.  

 

Sulco no terço anterior da parede orbital mediana, para origem do músculo 

suborbitalis. O neurocrânio de todos as espécies de Somniosidae examinadas 

possuem, na região antero-ventral da parede mediana orbital, um largo sulco semi-

circular para a origem do músculo suborbitalis, delimitado anteriormente pela 

margem ventral da parede pré-orbital, e posteriormente pela margem anterior do sulco 

de articulação do processo orbital do palatoquadrado, resultando num marcado 

estreitamento do terço anterior margem ventral da parede orbital (Figs. 117 – 126); 

em Centroscymnus, Centroselachus, Scymnodon, Scymnodalatias e Zameus a largura 

do terço anterior da parede mediana orbital é menor que um quinto da largura entre as 

extremidades laterais dos processos basitrabeculares; nos complexos de espécies de 

Somniosus, o estreitamento é menos demarcado, aproximadamente um terço do 

largura entre as extremidades laterais dos processos basitrabeculares. Nos demais 

Squaliformes, essa região apresenta variação nas famílias examinadas; em 

Centrophorus, Deania (Centrophoridae), Etmopterus e Centroscyllium 

(Etmopteridae), a região anterior ventral da parede mediana orbital é contínua e 

similar em largura com a região posterior, sem a formação de um sulco, com a origem 
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do músculo suborbitalis delimitada anteriormente apenas pela margem ventral da 

parede pré-orbital (Figs. 158 D–E, Fig. 159).  

Em Dalatiidae, Dalatias licha (USNM 157844) apresenta o terço anterior 

ventral da parede orbital mediana modificado, afilando gradativamente da margem 

anterior do sulco de articulação com o processo orbital do palatoquadrado até a borda 

anterior do fenestra sub-nasal, formando uma fina e alongada crista (“subethmoidal 

ridge” em Shirai, 1992b), que recebe a robusta origem do músculo suborbitalis (Fig. 

158F). Em Isistius (plate 9, in Shirai, 1992b) essa região correspondente é ainda mais 

modificada, sendo delgada desde a margem anterior do sulco de articulação com o 

processo orbital do palatoquadrado.  

Em Oxynotidae, Oxynotus bruniensis (HUMZ 91383; USNM 320641) 

apresenta o terço anterior da região mediana com um sulco semi-circular 

anteriormente delimitado pela margem ventral da parede pré-orbital e posteriormente 

pela margem anterior do sulco de articulação do processo orbital do palatoquadrado, 

resultando num estreitamento do terço anterior da parede orbital mediana, similar ao 

observado em Somniosus, largura do terço anterior da parede orbital mediana um 

terço da largura entre as extremidades laterais do processo basitrabecular, e 

relativamente mais rasa, não tão profunda como nos Somniosidae (Fig. 156). Apesar 

dessas diferenças, um sulco semi-circular no terço anterior da parede orbital mediana 

encapsulando a origem do músculo suborbitalis só fora reportado em Somniosidae e 

Oxynotidae, portanto, consideramos aqui como possível evidência de relacionamento 

entre essas duas famílias.  

Apesar da marcada diferença entre o observado em Somniosidae (e 

Oxynotidae) e Dalatiidae, propõe-se que esse afilamento da região ventral anterior da 

parede orbital mediana (em forma de sulco semi-circular em 
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Somniosidae/Oxynotidae; em forma de crista em Dalatiidae) sejam homólogos, dado 

que os demais Squaliformes apresentam essa região anterior da parede orbital 

mediana retilínea, com largura similar à largura da região posterior.  

 

Fenestra pós-orbital. Shirai (1992b) propôs a presença da fenestra pós-orbital como 

uma sinapormorfia de Somniosidae. Essa fenestra é uma grande abertura, posicionada 

medial e horizontalmente alinhada com o processos pós-orbitais, podendo apresentar 

um septo incompleto ou completo no comprimento mediano, com o diâmetro da 

fenestra variando entre 0,5–1,5  vezes o diâmetro da abertura dorsal canal pré-orbital. 

Essa abertura articula com a extremidade dorsal do processo orbital do 

palatoquadrado e permite a passagem de uma ramificação do ramo ophtalmic 

superficialis do nervo trigêmeo. O presente estudo também reportou a ocorrência 

dessa fenestra em todas as espécies examinadas de Somniosidae (Figs. 117–126).  

Os espécimes de Oxynotus bruniensis verificados apresentaram o foramen 

mais posteriormente posicionado para passagem das ramificações do ramo ophtalmic 

superficialis mais alargado, duas vezes o diâmetro das aberturas dorsais anteriores, e 

metade da largura da abertura dorsal do canal pré-orbital, medialmente posicionado e 

horizontalmente alinhado com o processo pós-orbital (Fig. 156). A correspondente 

abertura ventral do foramen dorsal posterior mais alargado em Oxynotus, entretanto, é 

relativamente pequena, como as demais aberturas das ramificações anteriores, e 

posicionada centralmente no raso sulco de articulação com a extremidade dorsal do 

processo orbital, formado na superfície ventral da crista supraorbital. 

Nas duas espécies do gênero Deania examinadas (D. calcea ZMH 122338; D. 

hystricosum USNM 320607; Fig. 159C), também observou-se uma similar fenestra 

alargada na superfície dorsal da extremidade posterior da região orbital, medial e 



	   326	  

horizontalmente alinhada com o processo pós-orbital; e similarmente articulando com 

a extremidade dorsal do processo orbital do palatoquadrado. Porém, lateralmente a 

essa larga abertura encontram-se posicionados dois pequenos foramina, as duas 

aberturas mais posteriores para saída dorsal das ramificações do ramo ophtalmic 

superficialis. Se essa larga fenestra apresenta passagem de ramificações nervosas, não 

foi possível verificar pois os espécimes disponíveis para estudo encontravam-se com 

o esqueleto já preparado, com as estruturas moles já extraídas. Porém, assim como 

nos demais Squaliformes, os foramina posteriores de passagem das terminações 

nervosas encontram-se lateralmente ao sulco da superfície ventral da crista 

supraorbital, para articulação com o processo orbital do palatoquadrado. 

O presente estudo tentativamente considera que essa larga fenestra pós-orbital 

em Somniosidae seja homóloga ao foramen (ou foramina) posterior da crista 

supraorbital para a passagem das remificações nervosas do ramo ophtalmic 

superficialis presente nos demais Squaliformes, dado a similar topologia e passagem 

de uma ramificação nervosa por dentro da abertura, inervando as ampolas de 

Lorenzini posteriores. Somniosiade e Oxynotidae ainda compartilham uma mudança 

na topologia do foramen supraorbital posterior, com os nervos passando em uma 

abertura localizada na região de articulação da crista supraorbital com a extremidade 

dorsal do processo orbital do palatoquadrado; nos demais Squaliformes examinados, 

os foramina posteriores da crista supraorbital estão posicionados lateralmente ao sulco 

de articulação da crista supraorbital com o processo orbital do palatoquadrado. 

Adicionalmente, o compartilhamento de um alargamento da abertura dorsal do 

foramina posterior da crista supraorbital em Somniosidae e Oxynotidae pode ser 

interpretado como uma evidência adicional de relacionamento, sendo em Oxynotidae 

com apenas a superfície dorsal alargada, conectada por um canal a uma abertura 
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ventral diminuta; e em Somniosidae com uma abertura inteiramente ampla, 

ventralmente alargada, atuando também na articulação com o processo orbital do 

palatoquadrado.   

Com relação à abertura na região posterior da crista supraorbital em Deania, 

há algumas hipóteses de homologia possíveis; considerando algumas das hipóteses 

filogenéticas anteriores (Shirai, 1992b, 1996; Carvalho & Maisey, 1996; Naylor et al., 

2012a) com Deania como grupo-irmão do gênero Centrophorus e ambos relacionados 

às demais famílias de Squaliformes (diferentes posições topológicas em cada uma das 

propostas, porém, em nenhuma hipótese Deania fora relacionado diretamente como 

Somniosidae ou Oxynotidae), a fenestra observada em Deania não seria homóloga à 

fenestra pós-orbital de Somniosidae, com suporte adicional a essa hipótese o fato de 

Deania  apresentar dois foramina posteriores da crista supraorbital para passagem das 

ramificações do ophtalmic superficialis, medialmente localizados em relação ao 

processo pós-orbital e lateralmente posicionados em relação fenestra de articulação 

com o processo orbital do palatoquadrado. Assim como os demais Squaliformes, os 

foramina supraorbitais posteriores estão presente e posicionados lateralmente com 

relação ao sulco (ou abertura, no caso de Deania) de articulação com o processo 

orbital do palatoquadrado. Considerando então essas evidências, poder-se-ia propor 

que essa abertura seria uma neoformação exclusiva de Deania.  

Entretanto, o gênero Deania compartilha com Oxynotus e representantes de 

Somniosidae algumas estruturas únicas nas nadadeiras peitorais (Figs. 143, 157D, 

166; ver tópico “região anterior das cartilagens basais peitorais” abaixo; veja também 

Silva, 2014); considerando que essas evidências indiquem um relacionamento de 

Deania com Somniosidae e Oxynotidae, poderíamos considerar um único surgimento 

de uma larga abertura na região posterior da crista supraorbital, com subsequente 
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modificação na topologia dos foramina supraorbitais em Oxynotus e Somniosidae, 

passando a se associar com a abertura posterior da crista supraorbital, inclusive com 

as ramificações nervosas do ramo ophtalmic superficialis. Essa interpretação, porém, 

requer que, em Oxynotus, tenha ocorrido uma formação secundária da superfície 

ventral da crista supraorbital com o sulco para articulação com o processo orbital do 

palatoquadrado, com a abertura ventral do foramen da crista supraorbital mais 

posteriormente posicionada centralmente no sulco.  

Porém, não foi possível de fato verificar se não há passagem de ramificações 

do ramo ophtalmic superficialis por essa abertura, dado à forma de preparação dos 

espécimes de Deania examinados. Independentemente de uma ou outra hipótese, o 

padrão morfológico da fenestra pós-orbital em Somniosidae é único e é proposto aqui 

como exclusivo de Somnioside.  

 

Cartilagens basais da nadadeira peitoral. Os representantes de Somniosidae 

apresentam um típico padrão morfológico, com uma larga cartilagem anterior, 

assumidamente proposto aqui como uma cartilagem composta do propterygium e 

mesopterygium (conforme Silva, 2014), com forma trapezoidal, maior que dois terços 

da largura do esqueleto peitoral; e um alongado metapterygium, alargando-se 

posteriormente, em forma de pá, comprimento similar à cartilagem composta anterior 

(Figura 143). No comprimento mediano da superfície lateral da cartilagem basal 

anterior (prop+mesopterygium), há um marcado processo triangular anteriormente 

direcionado, similar a um gancho, denominado “hook-like process” (Silva, 2014; tese 

de doutorado do Jão Paulo Capretz Batista da Silva). Esse mesmo padrão de 

organização das cartilagens basais também fora observado nos espécimes de 

Oxynotidae (Figura 157). Entretanto, em Oxynotus, a região proximal da margem 
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anterior da cartilagem basal anterior ainda retém o padrão observado nos demais 

Squaliformes (Etmopteridae e Squalidae), assim como nos demais tubarões 

(Echinorhinidae, Hexanchiformes e Galeomorpha), com a região de articulação 

projetando-se dorsalmente, formando uma projeção eixo dorso-ventral, com 

extremidade dorsal num nível acima que a região distal da cartilagem. Já em 

Somniosidae, a porção anterior da superfície lateral está no mesmo plano que a 

porção distal da cartilagem composta prop+mesopterygium. Porém, a presença de um 

processo triangular anteriormente direcionado na superfície lateral da cartilagem basal 

anterior fora também descrito nos representantes de Deania examinados. Silva (2014) 

discutiu a possibilidade de homologia desse processo entre as diferentes famílias de 

Squaliformes, porém, a relação ainda é incerta. Considera-se, então, que esse padrão 

morfológico do esqueleto peitoral (arranjo com duas cartilagens basais e “hook-like” 

process) seja único em Squaliformes, podendo indicar uma maior afinidade entre 

Somniosidae e Oxynotidae (padrão das demais famílias demonstrado nas Figs. 157, 

164–166). 

 

Escápula. A escápula da cintura peitoral em Somniosidae é cilíndrica, dorsalmente 

afilada. A margem posterior da escápula é variável nos gêneros de Somniosidae. Em 

Somniosus, o terço inferior possui um robusto e triangular processo, estendendo-se 

posteriormente até o alinhamento vertical com a extremidade posterior com os 

côndilos de articulação com as cartilagens basais; nos dois terços superiores, a 

margem posterior da escápula é retilínea (Fig. 142). Nos gêneros Centroscymnus, 

Scymnodon, Centroselachus, Scymnodalatias e Zameus a superfície posterior da 

escápula com dois curtos processos triangulares (estendendo-se posterior até a metade 

da altura do côndilo de articulação com o esqueleto peitoral), com processo dorsal 
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posicionado no terço superior da escápula, e o ventral posicionado no terço inferior 

(Fig. 141). Essa última forma da superfície posterior da escápula fora vista apenas no 

gênero Oxynotus dentre os demais Squaliformes examinados (Fig. 157).  

 A superfície posterior da escápula do gênero Etmopterus apresentou um 

similar processo robusto no terço inferior, similar a Somniosus, diferindo apenas na 

forma mais arrendoda da extremidade posterior do processo. Centroscyllium fabricii, 

outro representante de Etmopteridae, aparentemente também apresenta um processo 

no terço inferior da margem posterior da escápula, porém, é um processo raso e pouco 

conspícuo. Nos representantes do gênero Deania e Centrophorus examinados, assim 

como em Dalatias licha, a escápula é completamente cilíndrica, com a superfície 

posterior retilínea sem qualquer formação de processo (similar ao reportado para 

Squalus acanthias em Gilbert, 1967). Portanto, o padrão observado em no gênero 

Oxynotus e em Centroscymnus, Scymnodon, Centroselachus, Scymnodalatias e 

Zameus aparenta ser único, podendo indicar uma possível evidência de 

relacionamento entre esses gêneros (Silva, 2014). Esse caracter foi o único que 

indicou a possibilidade de Oxynotus ser um grupo interno da família Somniosidae, 

assim como as evidências morfológicas de dentição em Adnet & Capetta (2001) e 

moleculares em Naylor et al. (2012a). Porém, o caracter empregado por Adnet & 

Capetta (2001) para agrupar o gênero Oxynotus com os demais Somniosidae (exceto 

Somniosus) é a inclinação dos dentes inferiores, caracter que apresentou ampla 

plasticidade (ver discussão acima) e que inclusive apresentou variação inter e 

intraespecífica nos representantes. Portanto, esse caracter precisa ser melhor definido 

para que seu uso seja devidamente utilizado. Adicionalmente, Oxynotus não apresenta 

um músculo adductor mandibulae superficialis com as sub-divisões alfa e beta, como 

apresentam os demais Somniosidae, com uma fenestra pós-orbital apenas dorsalmente 
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alargada (diferente do observado em Somniosidae, ver seção acima). Portanto, poder-

sei-a interpretar que Oxynotus e Somniosidae compartilham uma margem posterior da 

escápula com dois processos, com subsequente modificação em Somniosus para o 

estado com um único processo robusto no terço inferior.       

 

Cartilagens pre-hypochordal. Shirai (1992b) propõe como sinapomorfia de 

Somniosidae a presença de cartilagens pre-hypochordals, uma séria de peças 

cartilaginosas não pareadas, estendendo-se ao longo da margem ventral da 

musculatura hipaxial. Esses elementos são a extremidade distal dos espinhos hemais 

segmentados das primeiras vértebras da nadadeira caudal (Fig. 155). Em 

Centroscymnus coelolepis, Centroscymnus owstonii e Centroselachus crepidater essa 

segmentação da extremidade distal do espinho hemal ocorre nas três primeiras 

vértebras caudais, com a formação duas a três pequenas cartilagens trapezoidas a 

retangulares em cada espinho. Em Zameus, há uma alongada e delgada cartilagem 

estendendo-se ao longo da extremidade distal do espinho hemal das quatro vértebras 

caudais anteriores, com uma pequena cartilagem romboidal, alongada, na extremidade 

distal do quinto espinho hemal (diferente do padrão desenhado por Shirai, 1992b para 

Zameus squamulosus; plate 53b). Em Scymnodalatias cf. albicauda parace haver duas 

pequenas cartilagens triangulares articulando com a extremidade ventral dos dois 

espinhos hemais anteriores da nadadeira caudal, porém, dado ao precoce estágio de 

desenvolvimento no espécime analisado, a forma completa dessa estrutura não 

aparece de forma clara. O presente estudo não pôde avaliar a nadadeira caudal das 

espécies de Scymnodon e Somniosus (único espécime com esqueleto completo de 

Somniosus cf. rostratus disponível estava com esqueleto caudal danificado). Nos 

demais Squaliformes examinados, Oxynotus bruniensis, Deania hystricosa, 



	   332	  

Etmopterus pusillus e Centroscyllium fabricii apresentaram espinhos hemais 

distalmente contínuos, sem segmentação distal. Em Centrophorus granulosus, assim 

como ressaltado por Shirai (1992b), o espinho hemal por completo é separado do arco 

hemal, assim como visto em alguns outros tubarões (Moreira, 2013), porém a 

extremidade distal do espinho não apresenta formação das cartilagens pre-

hypochordal. Entretanto, Dalatias licha (USNM 157844) apresentou uma série de 

cartilagens retangulares na extremidade distal das primeiras três vértebras caudais, 

similar ao observado em Centroscymnus e Centroselachus. Com base nos demais 

caracteres observados neste estudo, não há como inferir diretamente se essas 

cartilagens observadas nos Somniosidae e em Dalatias são ou não homólogas. 

Considerando as hipóteses filogenéticas de Shirai (1992b),  Carvalho & Maisey 

(1996) e Naylor et al. (2012a), essas cartilagens seriam decorrentes de ganhos 

independentes, e portanto, não homólogas. Otimizando essa característica com base 

na hipótese de Carvalho (1996), essas cartilagens poderiam ser uma sinapomorfia de 

Somniosidae, Dalatiinae e Euprotomicrinae, com perda secundária nessa última sub-

família. Ainda, os novos dados aqui apresentados podem sugerir novas hipóteses de 

inter-relacionamento entre Somniosidae e os demais Squaliformes, podendo trazer 

novas interpretações sobre essas características (e.g. sulco para origem do músculo 

suborbitalis). Em resumo, o presente estudo não considera, neste momento, que a 

presença de cartilagens pre-hypochordals seja sinapomorfia de Somniosiade; porém, 

mais espécimes precisam ser examinados para propriamente confirmar essa hipótese.      

 

Inter-relações em Somniosidae. Assim como comentado acima na discussão sobre a 

monofilia de Somniosidae, uma análise filogenética será feita posteriormente para que 

se possa discutir a topologia resultante de uma análise conjunta dos caracteres 
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levantados por este estudo. Algumas das inferências sobre relações entre os gêneros já 

foram comentadas nas seções anteriores  da discussão (“Status de Centroselachus 

Garman, 1913” e “Definição de Zameus, Jordan & Fowler, 1903 e status de 

Scymnodalatias Garrick, 1956”).   Porém, uma distinta separação em dois clados, um 

com o gênero Somniosus e o outro com Centrosecymnus, Scymnodon, 

Centroselachus, Scymnodalatias e Zameus (referido abaixo como demais 

Somniosidae) é possível pela distribuição congruente de algumas características.  

 Os dentículos dérmicos também são potencialmente informativos; em 

Somniosus, os dentículos dérmicos apresentam coroas piramidais, com três a quatro 

cristas, similares ao reportado em alguns outros Squaliformes (ver seção definição de 

“Somniosus Le Sueur, 1818”). Apesar de cada espécie dos demais Somniosidae 

apresentarem formas distintas das lâminas dorsais dos dentículos dérmicos, todos 

compartilham coroas com um fino pedicelo suportando as lâminas dorsais, padrão 

mantido inclusive ao longo do densenvolvimento e maturação dos espécime, mesmo 

naquelas espécies com variação morfológica distinta na forma das lâminas dorsais de 

juvenis e adultos. Essa conformação de base da coroa dos dentículos em forma de 

pedicelo é exclusiva dos gêneros de Somniosidae (exceto Somniosus) e de algumas 

espécies do gênero Centrophorus (Cadenat & Blache, 1981; Smith & Heemstra, 

1986). Dado à ocorrência disjunta desses dentículos nesses táxons aparentemente não 

relacionados (o presente estudo não encontrou nenhuma evidência que pudesse 

relacionar as espécies de Centrophorus à família Somniosidae; assim como as 

precedentes hipóteses, Shirai, 1992b; Carvalho, 1996; Naylor et al. 2012a), considera-

se que coroas com pedicelos presentes em algumas espécies de Centrophorus e nos 

Somniosidae (exceto Somniosus) não sejam homólogas; porém, esse padrão pode ser 
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uma sinapomorfia que suporta Centrosecymnus, Scymnodon, Centroselachus, 

Scymnodalatias e Zameus como um clado monofilético .  

Como comentado na seção acima (monofilia de Somniosidae), o músculo 

adductor mandibulae superficialis também tem potencial informativo internamente às 

espécies de Somniosidae. No espécime de Somniosus cf. pacificus (UF 182588; fig. 

114), o músculo adductor mandibulae superficialis é subdividido na porção alfa e 

beta, porém, as fibras da subdivisão beta projetam-se antero-dorsalmente, correndo 

em paralelo às fibras da sub-divisão alfa sobre a superfície dorsal do músculo 

adductor mandibulae. Nos demais Somniosidae, a subdivisão beta do músculo 

adductor mandibulae superficialis possui uma conformação única, projetando-se 

anteriormente, perpendicular à subdivisão alfa, com as fibras musculares contornando 

lateralmente a altura mediana do músculo adductor mandibulae até a o terço anterior 

do comprimento desse último músculo, com um tendão partindo da margem anterior 

das fibras musculares, projetando-se ventralmente ao olho, inserindo-se na superfície 

da parede pré-orbital (Figs. 113).  

Shirai (1992b) propôs que os demais Somniosidae (todos menos Somniosus) 

formariam um clado monofilético por compartilharem as cartilagens labiais superiores 

anterior e posterior com uma frouxa articulação. Essa definição é imprecisa, pois 

articulação entre as cartilagens labiais superiores nos demais Squaliformes é presente 

em Centrophorus, Oxynotus, e também em Somniosus. Na seção dos caracteres, 

Shirai (1992b) detalha essa articulação dos demais Somniosidae pelo alargamento e 

achatamento do terço antero-medial da cartilagem superior anterior, apoiando a 

superfície ventral da extremidade antero-medial da cartilagem labial posterior. Nos 

demais Squaliformes examinados com duas cartilagens labiais superiores, porém, a 

articulação entre as cartilagens labiais ocorrem ao longo de toda a superfície das 
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cartilagens; ainda, as cartilagens labiais, tanto anteriores como posteriores, são em 

forma de bastão, sub-cilíndrica, ligeiramente achatadas. Portanto, o padrão de 

articulação entre as cartilagens labiais, com a extremidade medial da cartilagem labial 

anterior achatada e alargada, arredondada, formando uma superfície de suporte para 

articulação com a extremidade medial da cartilagem labial posterior é única nos 

gêneros Centroscymnus, Scymnodon, Centroselachus, Scymnodalatias e Zameus, 

podendo ser considerada uma sinapomorfia desse grupo.  

Outro caracter proposto em Shirai (1992b) é que os demais Somniosidae 

compartilhassem uma diminuta cartilagem próximo à margem ventral da mandíbula, 

fracamente calcificada, denominada “ventral drop of the mandíbula”. Porém, esse 

elemento é um engrossamento de tecido conjuntivo recobrindo um processo triangular 

na margem ventral da manidibula, no terço interno, que delimita a inserção do 

músculo intermandibularis. De fato, em Centroscymnus, Scymnodon, Centroselachus, 

Scymnodalatias e Zameus, em exemplares de juvenis grandes e adultos, esse processo 

é marcadamente envolvido por um grosso tecido conjuntivo, aparentemente formando 

uma cartilagem separada; porém, em espécimes menores em que o tecido conjuntivo é 

mais delgado, pode-se separar o tecido conjuntivo e evidenciar o processo triangular 

na margem da mandíbula. A distribuição desse processo triangular, porém, é muito 

mais ampla. Em Somniosus, esse processo é deslocado medialmente, posicionado 

muito próximo à sínfise, formando uma estreita concavidade ventral à região sinfisial. 

Em Oxynotus bruniensis e Dalatias licha, o terço medial da superfície ventral 

posterior da cartilagem de Meckel também apresenta um processo semi-circular 

(muito evidente em Dalatias licha). Apesar de não disponível para examinação, Shirai 

(1992b) reporta Isistius brasiliensis com similar projeção abaulada no terço anterior 

da superfície ventral da mandíbula. Em Etmoterus pusillus, Centroscyllium fabricii, 



	   336	  

Centrophorus granulosus e nas espécies do gênero Deania examinados (assim como 

nas ilustrações de Marinelli & Strenger, 1959 para Squalus acanthias), a margem 

posterior ventral da cartilagem de Meckel é contínua, sem formação de projeções ou 

processo no terço antero-medial da margem. Portanto, esse processo pode ser 

potencialmente informativo para relacionar as famílias Somniosidae, Dalatiidae e 

Oxynotidae, e ainda, esse estado morfológico, com encobrimento por grosso tecido 

conjuntivo nesse processo do terço medial-anterior da mandíbula nos espécimes 

adultos e juvenis grandes de Centroscymnus, Scymnodon, Centroselachus, 

Scymnodalatias e Zameus ser exclusivo desses gêneros, podendo tentativamente ser 

considerado uma sinapomorfia desse grupo.  

Shirai (1992b) ainda propõe que os demais Somniosidae compartilhem a perda 

secundária da barra hipobranquial 2 (cartilagem formada pela união das cartilagens 

hipobranquiais 2). Esse caracter fora proposto simplesmente pela otimização dos 

caracteres da filogenia de Shirai (1992b). Esses elementos apresentam grande 

variação (descrito abaixo) e essa perda secundária não reflete o alto grau de variação 

morfológica na região branquial ventral. Porém, a organização morfológica das 

cartilagens hipobranquiais e basibranquiais observada em Centroscymnus, 

Scymnodon, Centroselachus, Scymnodalatias e Zameus indica que esses gêneros 

formam um clado monofilético (Figs. 138 – 140). Nesses gêneros, as cartilagens 

hipobranquiais 2 são postero-medialmente direcionadas, extremidade posterior 

articulando com uma triangular cartilagem basibranquial 1, e as cartilagens 

hipobranquiais 3 também postero-medialmente dispostas, podendo ou não serem 

segmentadas na extremidade mediana-posterior, com margens distais articulando com 

a região central da margem anterior da cartilagem cardiobranquial; cartilagens 

hipobranquiais 4 com a extremidade mediana-posterior articulando com as porções 
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laterais da margem anterior da cartilagem cardiobranquial. Em Somniosus, as 

cartilagens hipobranquiais 2 apresentam-se unidas, formando uma barra pentagonal 

com uma projeção na parte central da margem posterior, articulando com porção 

mediana das margens anteriores das cartilagens hipobranquiais 3 e uma inconspícua 

cartilagem circular basibranquial 1; cartilagens hipobranquiais 3 postero-medialmente 

orientadas, com extremidade mediana posterior articulando com uma triangular 

cartilagem basibranquial 2. Margem posterior das cartilagens hipobranquiais quatro 

articulando com a margem anterior da cartilagem cardiobranquial, sendo as únicas da 

série hipobranquial a articular com a larga cartilagem posterior da série basibranquial.  

O padrão de organização observado nos Somniosidae, com exceção de 

Somniosus, é similar ao observado em Squalus, inclusive com similar variação na 

segmentação da extremidade médio-posterior da cartilagem hipobranquial 3 

(Marinelli & Strenger, 1959; Shirai, 1992b, Plate 31A). Em Centrophorus granulosus, 

espécime BMNH 1906.11.12.8 apresentou cartilagens hipobranquiais 2 projetadas 

médio-posteirormente até o alinhamento horizontal com margem antero-lateral dos 

hipobranquiais 3, com a extremidade médio-posterior do hipobranquial 2 articulando 

com um um triangular elemento basibranquial 1, similar ao padrão observado em 

Centroscymnus (e demais Somniosidae, com exceção de Somniosus), e essa 

cartilagem basibranquial 1 com a margem posterior articulando com uma retangular 

cartilagem basibranquial 2, a qual articula com o cardiobranquial. Porém, no 

espécime USNM 220221 a cartilagem hipobranquial 2 é alongada, com extremidades 

medianas curvando-se posteriormente e estendendo-se até o alinhamento horizontal 

com as metades posteriores das cartilagens hipobranquiais 3, com a extremidade 

posterior do hipobranquial 2 articulando diretamente com a correspondente retangular 

cartilagem basibranquial 2 (a qual articula com o cardiobranquial). Apesar dessa 
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variação, ambos espécimes de Centrophorus apresentam essa pequena cartilagem da 

série basibranquial (basibranquial 2) posicionada na região central da cartilagem 

cardiobranquial, com os hipobranquiais 3 articulando com a cardiobranquial na região 

lateral adjacente ao elemento basibranquial 2. Em Deania, não há cartilagens 

basibranquiais anteriores (ver também Shirai, 1992b, plate 30E), com os 

hipobranquiais 2, 3 e 4 projetando-se medio-posteriormente até a margem anterior da 

cartilagem cardiobranquial.  

Nos espécimes de Etmpoteridae examinados, Etmopterus pusillus com 

cartilagens hipobranquiais 2 projetando-se postero-medialemente, com a margem 

mediana-posterior articulando com uma pequena cartilagem triangular basibraquial 1 

(similar a Centroscymnus). Hipobranquiais 3 similarmente projetados postero-

medialmente, porém, diferentemente dos demais taxa da ordem Squaliformes, com 

extremidade posterior articulando com uma retangular cartilagem basibranquial 2, 

cuja última cartilagem articula com a região central do elemento cardiobranquial. 

Nessa espécie, somente os hipobranquiais 4 e o basibranquial 2 articulam com a 

cartilagem cardiobranquial. Em Centroscyllium fabricii, as cartilagens hipobranquiais 

2 também são postero-medialmente projetadas, com as extremidades posteriores 

articulando com uma alongada basibranquial 1, cartilagem retangular estendendo-se 

da extremidade anterior do hipobranquial 3 até a margem anterior da cartilagem 

cardiobranquial, articulando com a região central dessa margem. Assim como em 

Centrophorus, as cartilagens hipobranquiais três projetam-se postero-medialmente até 

a margem anterior da cartilagem basibranquial, lateralmente adjacente ao 

basibranquial.  

Em Dalatias licha (representante de Dalatiidae examinado), as hipobranquiais 

2 estão unidas e formam uma barra, alongada, margem anterior retilínea e posterior 
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ligeiramente convexa, articulando com os ceratobranquiais 2; os hipobranquiais 3 

também encontram-se unidos, formando uma barra pentagonal, com a margem 

posterior com uma triangular projeção disposta centralmente, articulando com a borda 

antero-medial das cartilagens hipobranquiais 4; cartilagens hipobranquiais 4 

projetando-se postero-medialmente, com a borda posterior articulando com a margem 

anterior da cartilagem cardiobranquial; em Dalatias licha, não se observou cartilagens 

basibranquiais anteriores ao cardiobranquial. Squaliolus laticaudus (Shirai, 1992b, 

plate 30B) também apresenta os hipobranquiais 2 unidos formando uma barra, porém, 

uma barra pentagonal, com uma projeção triangular posterior, articulando com um 

pequeno elemento basibranquial 1. Cartilagens hipobranquiais 3 projetadas postero-

medialmente, articulando com a margem anterior de uma alongada cartilagem 

basibranquial 2, cuja margem posterior articula com a margem anterior da cartilagem 

cardiobranquial. Hipobranquiais 4 projetando-se medial e posteriormente, com 

margem posterior articulando com a região da margem anterior do cardiobranquial 

adjacente ao basibranquial 2.        

Já em Oxynotus bruniensis, há duas hexagonais e desenvolvidas cartilagens 

basibranquiais anteriores à cartilagem cardiobranquial; as cartilagens hipobranquiais 2 

são postero-medialmente direcionadas, com a extremidade medial articulando com a 

margem anterior da basibranquial 1; as cartilagens hipobranquiais 3 também 

projetam-se postero-medialmente, com a margem anterior da porção medial 

articulando com a margem posterior da basibranquial 1, e margem posterior 

articulando com a margem anterior da cartilagem basibranquial 2. Margem posterior 

da basibranquial 2 articulando com a região central da margem anterior da cartilagem 

cardiobranquial. As cartilagens hipobranquiais 4 projetam-se posteriormente, 

articulando com as porções laterais da margem anterior do cardiobranquial.  
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A presente discussão acima demonstra a complexidade vista nos elementos da 

série hipobranquial e basibranquial apenas, e que cada um dos elementos branquiais 

possuem potenciais informativos; entretanto, um estudo mais detalhado deve ser 

realizado para propriamente codificar toda essa gama informativa. Porém, é marcante 

observar que o padrão morfológico observado nos elementos hipobranquiais e 

basibranquiais de Centroscymnus, Scymnodon, Centroselachus, Scymnodalatias e 

Zameus seja idêntico ao visto em Squalus (Marinelli & Strenger, 1959; Shirai, 

1992b), grupos nunca antes propostos como possíveis grupos-irmãos (Shirai 1992b; 

Carvalho, 1996; Naylor et al. 2012a). Dado aos demais dados observados neste 

presente estudo, propõe-se que essa similaridade não seja homóloga, e que esse 

padrão seja uma possível sinapomorfia do clado dos demais Somniosidae (exceto 

Somniosus), com ocorrência homoplástica em Squalus. Porém, é importante que tais 

dados branquiais devam ser incluídos em análises filogenéticas futuras, de modo a 

tentar entender os caminhos evolutivos das modificações dos arcos branquiais em 

Squaliformes.  

 

Ausência de espinhos dorsais. Somniosus e Scymnodalatias foram anteriormente 

alocados na família Dalatiidae (Garrick, 1956; Bigelow & Schroeder, 1957) pela 

ausência de espinhos nas nadadeiras dorsais. Porém, fora proposto anteriormente que 

os espinhos dorsais foram perdidos independentemente em mais de uma linhagem de 

Squaliformes (Hubbs & McHugh, 1951; Maisey, 1975), e que a ausência de espinhos 

dorsais não é necessariamente indicativo de relacionamento com a família Dalatiidae.  

Compagno (1973) sugeriu que Scymnodalatias pudesse ser mais relacionado ao 

gênero em que foi originalmente descrito, Scymnodon. Taniuchi & Garrick (1986) 

retomaram essa idéia de maior afinidade de Scymnodalatias com os gêneros Zameus, 
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Scymnodon, Centroscymnus  pela morfologia dos dentículos dérmicos (comentado no 

parágrafo acima). O presente estudo verificou que Scymnodalatias de fato não 

apresenta espinhos dorsais nem a base esquelética do espinho nas cartilagens dorsais 

basais de ambas nadadadeiras dorsais; porém, diferentemente dos demais taxa não 

relacionados a Squaliformes (e.g. Echinorhinus [UF 103000]; Squatina, Vaz & 

Carvalho, 2013), em que a margem anterior da dorsal basal anterior é retilínea, em 

Scymnodalatias a margem anterior da dorsal basal tem uma retangular projeção 

anterior, correspondendo à região que forma a base cartilaginosa do espinho dos 

demais Somniosidae. E dado a morfologia dos dentículos dérmicos, do neurocrânio, 

das nadadeiras peitorais que relacionam Scymnodalatias aos representantes da família 

Somniosidae, sendo ainda mais proximamente relacionado ao gênero Zameus (ver 

seção abaixo “comentários à definição da família Somniosidae”), infere-se que essa 

projeção retangular é o resultado de uma estrutura vestigial do espinho, decorrente de  

uma redução. 

  Já as espécies do gênero Somniosus, apesar de também não possuírem um 

espinho dorsal externalizado, a margem anterior das nadadeiras dorsais possuem a 

projeção anterior que forma a base cartilaginosa do espinho dorsal, inclusive com o 

revestimento de enameloide circundando a base cartilaginosa do espinho, formando 

um espinho dorsal internalizado, não protraído externamente. Portanto, a ausência de 

espinhos dorsais em nos gêneros Somniosus e Scymnodalatias são distintas, não 

indicando relacionamento entre si. 

 

6. Conclusões e Considerações 

O presente estudo realizado, em sumário, chegou as seguintes conclusões: 
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- O gênero Centroscymnus é definido pelas características dos dentículos dérmicos 

dos adultos e por estruturas da região rostral do crânio. Ess gênero é composto 

formado por duas espécies apenas, Centroscymnus coelolepis e Centroscymnus 

owstonii. 

- As espécies Centroscymnus coelolepis e Centroscymnus owstonii são distinguidas 

pelo tamanho relativo e forma dos dentículos dérmicos, forma do rostro e fontanela 

anterior, esqueleto das nadadeiras dorsais e das cartilagens do clásper. A espécie 

nominal Centroscymnus cryptacanthus Regan, 1906 é sinônimo júnior de 

Centroscymnus owstonii Garman, 1906 e Centroscymnus macrops Hu & Li, 1982 é 

sinônimo júnior de Centroscymnus coelolepis Barboza du Bocage & Britto-Capello, 

1864.  

- Os gêneros Zameus, Centroselachus e Scymnodalatias são considerados válidos e 

monoespecíficos, reconhecidos pelas características dos dentículos dérmicos, 

estruturas do neurocrânio e nadadeiras dorsais. O gênero Somniosus também foi 

reconhecido como um gênero válido, com base na forma da abertura ocular, estruturas 

do neurocrânio e das nadadeiras dorsais. 

- O gênero Scymnodon foi reconhecido como válido com base nas características dos 

dentículos dérmicos de adultos e estruturas na região rostral do neurocrânio. Gênero 

contendo três espécies: Scymnodon ringens, Scymnodon macracanthus e Scymnodon 

ichiharai. O gênero Proscymnodon foi considerado sinônimo júnior em virtude dos 

caracteres morfométricos que o definiam apresentar grande varição intra-específica 

em todos os representantes da família Somniosidae. 

- A espécie Symnodon plunketi (Waite, 1910) foi considerada um sinônimo júnior de 

Scymnodon macracanthus dado o compartilhamento das características dos dentículos 

dérmicos, dentição, forma das nadadeiras dorsais e peitorais. 
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- A família Somniosidae apresenta caracteres que indicam um clado monofilético, 

com o músculo adductor mandibulae superficialis sub-dividido nas porções alfa e 

beta, e o padrão da fenestra pós-orbital na região orbital do neurocrânio. Ainda, a 

família Oxynotidae parece ser o grupo-irmão de Somniosidae por compartilharem o 

sulco para origem do músculo suborbitalis, o padrão do esqueleto peitoral e a 

modificação do foramen oftálmico mais posteriormente posionado. 

 - O arranjo intra-familiar em Somniosidae ainda não apresenta clara definição, 

porém, dois clados são reconhecidos: Somniosus e os demais Somniosidae 

(Centroscymnus, Scymnodon, Centroselachus, Scymnodalatias e Zameus), estes 

últimos por compartilharem dentículos dérmicos pedicelados, sub-divisão beta do 

músculo adductor mandibulae superficialis projetando-se anteriormente, lateral ao 

músculo adductor mandibulae e o arranjo das cartilagens branquiais ventrais.  
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7. Resumo. 

O gênero Centroscymnus Barboza du Bocage & Britto-Capello, 1864 

compreende um grupo de tubarões de profundidade elevada, distribuídos por 

praticamente todos os oceanos. Esse gênero contém duas espécies, Centroscymnus 

coelolepis e Centroscymnus owstonii, ambas reportadas com ampla distribuição 

mundial; entretanto, foram originalmente descritas no Atlântico Oriental e no Pacífico 

Ocidental, respectivamente. O presente estudo examinou espécimes de praticamente 

todos os oceanos e concluiu que ambas espécies de Centroscymnus são válidas e, de 

fato, ocorrem de forma simpátrica com uma distribuição mundial. Centroscymnus 

coelolepis e Centroscymnus owstonii diferenciam-se por características dos dentículos 

dérmicos e caracteres esqueléticos, como a forma do rostro do neurocranium, arranjo 

das cartilagens das nadadeiras dorsais e forma das cartilagens do clásper. O gênero 

Centroscymnus é definido dos demais gêneros da família Somniosidae por apresentar 

dentículos démicos com lâminas dorsais lisas, no tronco e cauda de adultos, sem 

cristas longitudinais e pela forma retangular do rostro, sem projeções ou expansões. 

Este estudo ainda definiu os demais gêneros de Somniosidae e apresentou algumas 

evidências morfológicas que podem indicar sobre o inter-relacionamento nas espécies 

dessa família. 

 

 

 

 

 

 

 



	   345	  

8. Abstract. 

 The genus Centroscymnus Barboza du Bocage & Britto-Capello, 1864 

comprises a group of deep-water sharks, with worldwide occurrences in almost all 

oceans. This genus contains two species, Centroscymnus coelolepis and 

Centroscymnus owstonii, both with worldwide distribution either, however, they were 

originally described from Northeastern Atlantic and Northwestern Pacific, 

respectivelly. The present study examined specimens from almost all oceans and 

concluded that both species of Centroscymnus are valid and, indeed, have sympatric 

occorrences with a worldwide distribution. Centroscymnus coelolepis e 

Centroscymnus owstonii are distinguished by features in dermal denticles and 

skeleton, such as the shape of the rostro in neurocranium, arrangement of dorsal fins 

cartilages and the shape of clasper cartilages. The genus Centroscymnus is recognized 

from the remainder genera of  Family Somniosidae by presenting dermal denticles 

with smooth surface of dorsal blades on trunk and tail of adults, without longitudinal 

ridges, and by a rectangular shape of rostro, without projections and expansions of 

any sort. This study also defined the remainder genera of Somniosidae, and presented 

some morphological evidences that might indicate the interrelationship within the 

species of this Family.     
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10. Anexos 

 

Anexo 10.1. Lista de material adicional examinado. 

Centroscymnus coelolepis. AMNH 78261, adult female, 1104 mm TL, North Atlantic 

Ocean, Mid-Atlantic Ridge, Westward of Rift Valley, 46o 50.6' N, 27o 35.5' W; 

AMNH 259393, adult female, 892 mm TL, North Atlantic, MARE 86, No data; 

AMNH 78251, adult male, 901 mm TL, Depth 880m, Canary Islands, Eastern North 

Atlantic, 28o 19.2' N, 16o 16.0' W; AMNH 59843, juvenile male, 626 mm TL, 
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Namibia, Eastern South Atlantic, 23o 02' S, 12o 45' E; AMNH 78197, adult female, 

1039 mm TL, Canary Islands, Eastern North Atlantic, 28o 16.5' N, 15o 32.2' W; 

AMNH 78182, adult female, 1019 mm TL, Canary Islands, Eastern North Atlantic, 

28o 22.3' N, 16o 12.95' W; AMNH 78189, adult female, 1025 mm TL, Canary 

Islands, Eastern North Atlantic, 28o 16.5' N, 15o 32.2' W; AMNH 78254, adult 

female, 986 mm TL Canary Islands, Eastern North Atlantic, 28o 16.5' N, 15o 32.2' W; 

AMNH 78194, adult male, 883 mm TL, Canary Islands, Eastern North Atlantic, 28o 

16.5' N, 15o 32.2' W; AMNH 78253, juvenile male, 684 mm TL, Canary Islands, 

Eastern North Atlantic, 28o 16.5' N, 15o 32.2' W; AMNH 78195, adult male, 831 mm 

TL, Canary Islands, Eastern North Atlantic, 28o 16.5' N, 15o 32.2' W; AMNH 78190, 

adult female, 974 mm TL, Canary Islands, Eastern North Atlantic, 28o 16.5' N, 15o 

32.2' W; BMNH 1880.9.14:71, adult female 1059 mm TL, 42o 40’ N, 53o 50’ W, 100 

m depth; BMNH 1982.12.10:3, juvenile female 802 mm TL, off West Coast of 

France, 48o 21’ N, 10o 24’ W; BMNH 1998.2.12:45, juvenile male 734 mm TL, 

Eastern Central Atlantic, 29o 20.24.000 N, 12o 35.6.000 W; BMNH 2013.9.20.1, 

adult male 905 mm TL, Northeastern Atlantic; BMNH 2013.9.20.2, adult male 965 

mm TL, Northeastern Atlantic; BMNH 2013.9.20.3, adult male 837 mm TL, 

Northeastern Atlantic; BMNH 2013.9.20.5, adult male 898 mm TL, Northeastern 

Atlantic; BMNH 2013.9.20.6, juvenile male 650 mm TL, Northeastern Atlantic; 

BMNH 2013.9.20.7, adult male 881 mm TL, Northeastern Atlantic;  BMNH 

2013.9.20.8, juvenile male 842 mm TL, Northeastern Atlantic;   BMNH 2013.9.20.9, 

adult male 942 mm TL, Northeastern Atlantic; BMNH uncataloged, adult female 996 

mm TL, no locality data; CAS 218702, embryo male, 249,89 mm TL, depth 813-

1000m, 34o 34.81' N, 168o 57.79' E; HUMZ 148699, juvenile female, 496 mm TL, 

off Namibia; MCZ 38297, juvenile male, 674 mm TL, Atlantic Ocean, 39.15 S, -
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72.35 W; MCZ 38294, juvenile male, 550 mm TL, Atlantic Ocean, 38.71667 S, -

72.9333 W; MCZ 35237, adult female, 1103 mm TL, S.W. peak Banquero, Atlantic 

Ocean; MCZ 38295, adult female, 1024 mm TL, Atlantic Ocean, Depth 570-610 

fathoms, 38o 41' N, 73o 1' W; MCZ 39621, adult male, 895 mm TL, Depth 223 

fathoms, United States, Atlantic Ocean, 41o 29' N, 65o 35' W; MCZ 61979, adult 

female, 986 mm TL, depth 160-170m, Atlantic Ocean, 42o 19' N, 67o 24' W; MCZ 

57703, subadult female, 744 mm TL, depth 1280 m, Atlantic Ocean, 39o 9' N, 72o 

11'W; MCZ 37452, juvenile female, 447 mm TL, depth 350-500 fathoms, United 

States, South of Georges Bank, Atlantic Ocean, 40o 0' N, 68o 52' W; MCZ 125402, 

juvenile male, 397 mm TL, depth 439-915m, South slope of Georges Bank, United 

States, Atlantic Ocean, 39o 55' N, 70o 35'W; MCZ 37420, juvenile male, 326 mm TL, 

depth 440-495 fathoms, Slope water, So. New England, United States, Atlantic 

Ocean, 39o 51' N, 70o 48' W; MCZ 37424, juvenile male, 306,38 mm TL, depth 759-

804 fathoms, Slope water, So. New England, United States, Atlantic Ocean, 39o 52' 

N, 70o 43' W; MCZ 38452, juvenile female, 270,66 mm TL, depth 460-520 fathoms, 

Slope Water, Atlantic Ocean, 39o 9' N, 72o 21' W; MCZ 132510, 2 juvenile 

specimens, 350 mm TL, depth 920-948m, South slope of Georges Bank, United 

States, Atlantic Ocean, 39o 48' N, 71o 19'W; MCZ 38296, 12 embryos, 264,3 mm 

TL, depth 570-610 fathoms, Atlantic Ocean, 38o 41' N, 73o 1' W; MNHN 1986 262, 

juvenile female 857 mm TL, no locality data; MNHN 1986 264, adult male 941 mm 

TL, no locality data; MNHN 1986 265, adult female 975 mm TL, no locality data; 

MNHN 1986 266, adult female 958 mm TL, no locality data; MNHN 1986 267, adult 

female 943 mm TL, no locality data; MNHN 1986 268, juvenile female 857 mm TL, 

no locality data; MNHN 1986 269, juvenile female 852 mm TL, no locality data; 

MNHN 1987 1583, juvenile male 328 mm TL, Congo-Gabon, 3o 25’ S, 9o 33’ E, 
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900-1030 m depth; MNHN 1997 388, adult female 1054 mm TL, no locality data; 

MNHN 1997 389, adult male 888 mm TL, no locality data; MNHN 1999 1163, 

embryo male 293,06 mm TL, Hebrides Sea, North Atlantic, 55o 13’ 1” N, 10o 10’ 1” 

W, 1194 m depth; MNHN 2001 2577, four embryos (one male, 238, 39 mm TL; three 

females, 254,30 mm TL, 249 mm TL, 242,96 mm TL), Scotland, 57o 46’ 1” N, 9o 

43’ 59” W; MNHN 2001 3226, juvenile male 670 mm TL, 46o 25’ 59” S, 66o 34’ 1” 

E, 1325-1885 depth; MNHN 2002 2967, adult female 1042 mm TL, West Scotland, 

Northeastern Atlantic Ocean, 57o 46’ 1” N, 9o 43’ 59” W; MNHN 2003 0376, adult 

male 873 mm TL, Bologne-sur-mer, Pas-de-calais, France, Atlantic Ocean; MNHN 

2003 1772, four embryos (two males, 262 mm TL, 249 mm TL; two females, 249 mm 

TL, 245 mm TL), Norfolk ridge, Tasman Sea, Pacific Ocean, 813-1000 m depth; 

MNHN 2004 0961, adult female 997 mm TL, Eastern Africa; MNHN 2011 0882, 

juvenile female 742 mm TL, Lorient, Morbihan, France; MNHN A-4800, adult (head 

only), Setubal, Portugal; MNRJ 30243, juvenile female, 350 mm TL, 14o 36' 36"S, 

38o 49' 21"W; MNRJ 30249, juvenile female, 421 mm TL, 19o 58' 56" S, 39o 38' 39" 

W; MNRJ 30246, juvenile male, 352 mm TL 19o 58' 56" S, 39o 38' 39" W; MNRJ 

30248, juvenile male, 355 mm TL, 19o 58' 56" S, 39o 38' 39" W; MNRJ D-506.1, 

juvenile male, 363 mm TL, 19 42.711 S, 038 36.487 W; MNRJ D-506.3, juvenile 

female, 361 mm TL, 19 42.711 S, 038 36.487 W; MNRJ D-506.4, juvenile female, 

300 mm TL,19 42.711 S, 038 36.487 W; MNRJ D-506.2, juvenile male, 351 mm TL, 

19 42.711 S, 038 36.487 W; MNRJ E-547.2, juvenile female, 358 mm TL, 21 46.569 

S, 039 53.364 W; MNRJ E-547.1, juvenile female, 395 mm TL, 21 46.569 S, 039 

53.364 W; MNRJ E-506.1, juvenile male, 367 mm TL, no locality data; MNRJ E-

506.2, juvenile male, 309 mm TL; MNRJ 30244, juvenile male, 396 mm TL, 19o 42' 

33" S, 38o 32' 2"W; MNRJ 30221, juvenile female, 635 mm TL, 14o 13' 59"S, 38o 
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40' 17" W; MNRJ 30220, juvenile male, 517 mm TL 14o 13' 59"S, 38o 40' 17" W; 

MNRJ 30223, juvenile male, 592 mm TL, 19o 48' 29"S, 39o 2' 21" W; MNRJ 30224, 

juvenile female, 587 mm TL, 20o 26' 51" S, 39o 41' 38" W; MNRJ 30245, juvenile 

female, 339 mm TL, 19o 58' 56" S, 39o 38' 39" W; MNRJ 30242, juvenile male, 318 

mm TL, 19o 42' 43" S, 38o 36' 30" W; MNRJ 30247, juvenile female, 359 mm TL, 

19o 58' 56" S, 39o 38' 39" W; MZUSP REVIZEE 01 juvenile female, 371 mm TL, no 

locality data; MN 07 juvenile female, 328 mm TL, no locality data; NSMT-P 21826, 

sub-adult female, 794 mm TL, Suruga Bay, off Yui, Japan, 840 m depth; NSMT-P 

21827, sub-adult female, 854 mm TL, Suruga Bay, Senoumi, Japan, 900 m depth; 

NSMT-P 21828, adult male, 812 mm TL, Suruga Bay, off Okij, 810 m depth; NSMT-

P 21829, juvenile female, 742 mm TL, Suruga Bay, off Fugigawa River, 690 m depth; 

NSMT-P 32284, adult male, 923 mm TL, Lord Howe Rise, 36o 21.49’ S, 164o 53.32’ 

E, 960–980 m depth; NSMT-P 32422, adult male, 882 mm TL, Lord Howe Rise, 36o 

21.49’ S, 164o 53.32’ E, 960–980 m depth; NSMT-P 32423, adult male, 906 mm TL, 

same locality as NSMT-P 32422; NSMT-P 32475, adult male, 954 mm TL, Lord 

Howe Rise, 36o 21.49’ S, 164o 53.32’ E, 960–980 m depth; NSMT-P 32477, adult 

male, 891 mm TL, Lord Howe Rise, 36o 21.49’ S, 164o 53.32’ E, 960–980 m depth;  

NSMT-P 32586, adult male, 949 mm TL, Challenger Plateau, 38o 15.40’ S, 167o 

25.67’ E, 770–965 m depth; TMFE 562, juvenile male, 671 mm TL, Suruga Bay, 

Japan; TMFE 603, sub-adult male, 821 mm TL, Suruga Bay, Japan; TMFE 929, adult 

female, 1008 mm TL, Suruga Bay, Japan; TMFE 1660, adult female, 1053 mm TL, 

Suruga Bay, Japan; TMFE 1661, adult female, 1006 mm TL, Suruga Bay, Japan; 

TMFE 1662, adult female, 1013 mm TL, Suruga Bay, Japan; UF 44334, adult female, 

948 mm TL, Japan, Pacific Ocean, 35o 2' N, 138o 36' E; UF 229687, juvenile male, 

510 mm TL, depth 670-700 m, USA, Atlantic Ocean, 39o 9' N, 72o 12' W; UF 
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101352, juvenile male, 392 mm TL, depth 1372 m, Bahamas Island, Andros Island, 

Atlantic Ocean, 23o 44' 15" N, 77o 13' 6" W; UF 44563, juvenile female, 660 mm 

TL, Namibia, Atlantic Ocean, 23o 20' S, 12o 48' E; UF 44978, juvenile male, 740 mm 

TL, Iceland, Atlantic Ocean, 59o 7' N, 18o 14' W; USNM 220993, 4 juvenile 

specimens, 39o 09'N, 072o 12'W; USNM 408573, subadult female, 781 mm TL, -

35.17 S, 53.67 E; USNM 408579, subadult female, 774 mm TL, USNM 408586, 

subadult male, 837 mm TL, -39 S, 47.17 E; -37 S, 52 E; USNM 206064, 7 juvenile 

specimens, 585 mm TL, 39o 09'N, 72o 12'W; USNM 206603, 2 juvenile specimens, 

620 mm TL, 39o 10'N, 72o 16'W; USNM 206062, 5 juvenile specimens, 653 mm TL, 

depth 535-630 fathoms,  37o 54'N, 73o 54'W; USNM 206061, 4 juvenile specimens, 

725 mm TL, depth 668 fathoms,  39o 49'N, 70o 55'W; USNM 206038, adult female, 

1115 mm TL, Western Atlantic Ocean, USA, off New York, Hydrographer Canyon, 

depth 128-165m; USNM 206050, adult female, 993 mm TL, 24.35N, -83.60 W, Off 

Florida, depth 0-732m; USNM 220271, juvenile female, 565 mm TL, depth 1189m, 

Delaware, USA, 38.65 N, -73.18 W; ZMH 26037, juvenile female, 397 mm TL, off 

South Mozambique, 25°28’3”S, 35°28’7”E to 25°31’5”S, 35°25’9”E, 1230–1260 m 

depth; ZMH 100227, adult female 1105 mm TL, Northeastern Atlantic, 63o 10’ N, 

12o 2’ W; ZMH 100815, adult male 891 mm TL,63o 09’ N, 13o 8’ W, 730-760 m 

depth; ZMH 101577, adult male 895 mm TL, Northeastern Atlantic, 62o 58’ N, 23o 

40’ W; ZMH 102358, adult male 837 mm TL, 63o 13’ N, 25o 50’ W, 810 m depth; 

ZMH 102538, juvenile male 730 mm TL, 63o 13’ N, 25o 50’ W; ZMH 102817, 

juvenile female 820 mm TL, 63o 6’ N, 21o 33’ W; ZMH 111346, subadult male 800 

mm TL, 64o 53’ N, 28o 3’ W; ZMH 111765, juvenile male 738 mm TL, 63o 14’ N, 

25o 40’ W; ZMH 119939, two juvenile females (341 mm TL, 301 mm TL), 39o 46’ 

N, 71o 28’ W, 1000-1016 m depth; ZMH 119669, four juvenile males (420 mm TL, 
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401 mm TL, 384 mm TL and 356 mm TL), off New York, USA, 39o 11.5’ N, 72o 

13’ W, 1000-1080 m depth; ZMH 119681, two juveniles (male 300 mm TL; female 

319 mm TL), 36o 22’ N, 74o 42’ W, 1000m depth; ZMH 119684, two juvenile males 

(401 mm TL, 351 mm TL), 39o 50’ N, 70o 55’ W, 1004-1008 m depth; ZMH 

119701, three juveniles (two males, 398 mm TL and 377 mm TL; one female, 404 

mm TL), 36o 22’ N, 74o 42’ W, 1000 m depth; ZMH 119702, three juveniles (two 

males, 467 mm TL and 417 mm TL; one female, 478 mm TL), off New York, USA, 

39o 11.5’ N, 72o 13’ W, 1000-1050 m depth; ZMH 119748, two juvenile males (527 

mm TL and 472 mm TL), 39o 50’ N, 70o 55’ W, 1004-1008 m depth; ZMH 119896, 

juvenile female 325 mm TL, 39o 46.3’ N, 71o 33’ W, 824-844 m depth; ZMH 

120249, four embryos (two males, 273mm TL, 270 mm TL; two females, 272 mm 

TL, 271 mm TL), 49o 28.6’ N, 12o 11.8’ W; ZMH 120581, juvenile male 305 mm 

TL, off Mauritania, 17o 22.2’ N, 16o 55’ N, 1175-1205 m depth; ZMH ISH 331, adult 

male 885 mm TL, Western Indian Ocean; ZMH ISH 332, adult female 911 mm TL, 

Western Indian Ocean. 

 

Centroscymnus owstonii. BMNH 1865.5.20:14, holotype of Centroscymnus 

cryptacanthus, adult male 771 mm TL, Madeira Islands, Portugal, Eastern Central 

Atlantic; AMNH 78181, adult female, 950 mm TL, Canary Islands, Eastern North 

Atlantic, 28o 12.0'N, 15o 36.5'W; AMNH 78177, adult female, 1052 mm TL, Canary 

Islands, Eastern North Atlantic, 28o 19.2'N, 16o 16.7'W; AMNH 78178, adult male, 

811 mm TL Canary Islands, Eastern North Atlantic, 28o 19.2' N, 16o 16.0' W; 

AMNH 55525, juvenile female, 316 mm TL, Western North Atlantic,  Off North 

Carolina, USA; AMNH 78249, adult female, 1075 mm Canary Islands, Eastern North 

Atlantic, 28o 19.0'N, 16o 19.4'W; BMNH 1937.7.11:1, juvenile female 280,06 mm 
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TL, South Pacific Coast of Japan, Northwestern Pacific; BMNH 1939.7.20:4, 

subadult male 656 mm TL, Japan; BMNH 1973.7.9.8, adult female 1054 mm TL, 

Assumption Island, Seychelles, Western Indian Ocean, 9o S, 46o E, 100-1000 m 

depth; BMNH 1973.7.9.9, adult female 1071 mm TL, Farquhar and Cerf Islands, 

Seychelles, Western Indian Ocean, 9o S 50o E, 0-900 m depth; BMNH 2013.9.20.13, 

adult female 997 mm TL, Northeastern Atlantic; CAS SU 23510, 2 juvenile 

specimens, 294 mm TL, Misaki, Japan, , Sagami Sea, Pacific Ocean; CAS SU 35475, 

juvenile female, 244,82 mm TL, Tenoshima, Japan; SU 35476, juvenile female, 

272,19 mm TL, same data as SU 35475; CAS SU 63950, juvenile female, 269,85 mm 

TL, Enoshima, Sagami Sea, Japan; CAS 90678, embryo female, 238,75 mm TL, 

South Pacific, New Caledonia, 24o 16' S, 161o 45' W; HUMZ 71894, adult female, 

825 mm TL, no locality data; HUMZ 72025, adult female, 1091 mm TL, 31o 02’ N, 

175o 50’ E; HUMZ 96723, juvenile female, 487 mm TL, Kumano Noda, marginal 

border of continental shelf of Japan; HUMZ 101539, adult female, 907 mm TL, off 

Okinawa, 25o 08.2’ N, 128o 14.5’ E; HUMZ 101722, adult male, 792 mm TL, off 

Okinawa, Japan, 25o 08.2’ N, 125o 18.1’ E; HUMZ 101723, juvenile male, 627 mm 

TL, off Okinawa, Japan; HUMZ 124745, adult male, 801 mm TL, Kii Strait, off 

Wakayama, Japan; HUMZ 149406, juvenile female, 295,66 mm TL, off Okinawa, 

Japan; HUMZ 177930, adult female, 1079 mm TL, no locality data; KAUM I. 51402, 

juvenile male, 321 mm TL, Japan; MCZ S-1126, adult male, 807 mm TL, Pacific 

Ocean, Suruga Gulf, Japan; MCZ S-1105, newborn male, 250,12 mm TL, Pacific 

Ocean, Sagami Sea, Misaki, Japan; MCZ S-1119, embryo male, 213 mm TL, Pacific 

Ocean, Sagami Sea, Misaki, Japan; MCZ 35308 (2 juvenile specimens) Pacific 

Ocean, Sagami Sea, Japan; MNHN 1989 0654, juvenile female 525 mm TL, Reunion 

Islands, Western Indian Ocean; MNHN 1997 3428, adult female 966 mm TL, Mont 
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Aramis, Coral Sea, Loyauté Islands, New Caledonia, 25o 22’ 59” S, 168o 55’ 59” E, 

640-740 m depth; MNHN 1997 3429, juvenile female 681 mm TL, Lord Howe ridge, 

Coral Sea, New Caledonia, 24o 31’ 59” S, 161o 52’ 59” E, 1060-1130 m depth; 

MNHN 1998 1018, juvenile male 398 mm TL, Lord Howe ridge, Coral Sea, Pacific 

Ocean, 23o 55’ 59” S, 161o 52’ 59” E, 1034-1056 m depth; MNHN 1998 1030, five 

embryos (two males, 253 mm TL, 245 mm TL; three females, 265 mm TL, 256 mm 

TL, 255 mm TL), Loyauté ridge, Coral Sea, New Caledonia, Pacific Ocean, 660-756 

mm TL; MNHN 2003 1682, juvenile female 698 mm TL, Lord Howe ridge, Tasman 

Sea, Pacific Ocean, 32o 25’ 8” S, 161o 47’ 6” E, 1132-1197 m depth, MNHN 2003 

1691, juvenile male 359 mm TL, Norfolk ridge, Tasman Sea, Pacific Ocean, 32o 42’ 

50” S, 162o 33’ 7” E, 850-872 m depth; MNHN 2003 1692, juvenile male 335 mm 

TL, Norfolk ridge, Tasman Sea, Pacific Ocean, 32o 42’ 50” S, 162o 33’ 7” E, 850-

872 m depth; MNHN 2003 1693, adult male 730 mm TL, Norfolk ridge, Tasman Sea, 

Pacific Ocean, 32o 42’ 50’ S, 162o 33’ 7”, 850-872 m depth; MNHN 2003 1711, 

juvenile male 622 mm TL, Norfolk ridge, Tasman Sea, Pacific Ocean, 33o 49’ 23” S, 

167o 3’32” E, 805-936 m depth; MNHN 2003 1768, juvenile female 634 mm TL, 

Norfolk ridge, Tasman Sea, Pacific Ocean, 34o 14’ 35” S; 168o 21’ 18” E, 1195-1202 

m depth; MNRJ 30222, adult female, 870 mm TL, 13o 30' 28" S, 38o 38' 59" W; 

MNRJ 30229, adult female, 1041 mm TL, 13o 30' 28" S, 38o 38' 59" W; NSMT-P 

21830, sub-adult female, 762 mm TL; Suruga Bay, Japan; NSMT-P 21831, adult 

female, 800 mm TL, Suruga Bay, Japan; NSMT-P 21832, sub-adult male, 745 mm 

TL, Suruga Bay, Japan; NSMT-P 21833, sub-adult male, 745 mm TL, Suruga Bay, 

Japan; NSMT-P 32271, sub-adult male, 763 mm TL, Tasman Sea, Three Kings 

Ridge, 28o 10.52’S, 175o 25.78’ E, 445–840   depth; NSMT-P 32340, juvenile 

female, 321 mm TL, Tasman Sea, Three Kings Ridge, 30o 16’ S, 172o 54’ E, 730 – 
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840 m depth; NSMT-P 32341, juvenile male, 324,5 mm TL, same locality as NSMT-

P 32340; NSMT-P 32342, juvenile female, 353 mm TL, same locality as NSMT-P 

32340; NSMT-P 32343, juvenile male, 323 mm TL, same locality as NSMT-P 32340; 

NSMT-P 32344, juvenile male, 374 mm TL, same locality as NSMT-P 32340; 

NSMT-P 32345, juvenile male, 332 mm TL, same locality as NSMT-P 32340; 

NSMT-P 32346, juvenile male, 387 mm TL; NSMT-P 32229, adult female, 1031 mm 

TL, 40o S, 167o 42’ E, 1100 m depth; NSMT-P 32407, adult female, 1004 mm TL, 

Three Kings Ridge, 28o 43’ S, 172o 57’ E, 320–1100 m depth; NSMT-P 32890, 

juvenile male, 314 mm TL, Three Kings Ridge, 30o 16.0’ S, 172o 54’ E 730–840 m; 

NSMT-P 32891, juvenile male, 331 mm TL, same locality as NSMT-P 32890; 

NSMT-P 32892, juvenile male, 400 mm TL, same locality as NSMT-P 32890; 

NSMT-P 32893, juvenile male, 352 mm TL, same locality as NSMT-P 32890; 

NSMT-P 32894, juvenile female, 333 mm TL, same locality as NSMT-P 32890; 

NSMT-P 42783, adult female, 1023 mm TL, no locality data; NSMT-P 92247, head 

only, New Zealand, 43o 56.6’ S, 176o 05.2’ E, 499–507 m; TMFE 156, adult female, 

1170 mm TL, Suruga Bay, Japan; TMFE 464, sub-adult male, 752 mm TL, Suruga 

Bay, Japan; TMFE 465, sub-adult male, 727 mm TL; TMFE 548, adult female, 1062 

mm TL; TMFE 557, juvenile female, 659 mm TL, Suruga Bay, Japan; TMFE 589, 

sub-adult male, 738 mm TL, Suruga Bay, Japan; TMFE 1745, sub-adult male, 774 

mm TL; TMFE 4221, sub-adult male, 789 mm TL, Suruga Bay, Japan; TMFE 4222, 

sub-adult male, 726 mm TL, Suruga Bay, Japan; UF 45229, juvenile female, 333 mm 

TL, Gulf of Mexico, Atlantic Ocean, 27o 47'N, 85o 30' W; UF 45229, juvenile 

female, 333 mm TL, Gulf of Mexico, Atlantic Ocean,  27o 47'N, 85o 30' W; UF 

44333, adult female, 753 mm TL, Japan, Pacific Ocean; UF 27956, juvenile male, 

303,68 mm TL, Gulf of Mexico, USA, Atlantic Ocean, 29o 12' N, 87o 45' W; UF 
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233413, juvenile male, 286,23 mm TL, Straits of Florida, USA, Atlantic Ocean, 24o 

10' 30" N, 80o 58' W; UF 233440, 2 juvenile specimens, 320 mm TL, Straits of 

Florida, USA, Atlantic Ocean, 24o 8' N, 81o 13' W; UF 27957, juvenile male, 312 

mm TL, Gulf of Mexico, USA, Atlantic Ocean, 29o  11' N, 87o 17' W; UF 28001, 

adult female, 960 mm TL, French Guiana, Atlantic Ocean, 7o 37' N, 53o 24' W; 

UERJ 1633, adult male, 775 mm TL,  São Paulo state, Brazil; UERJ 1634, adult male, 

808 mm TL, São Paulo state, Brazil; USNM 206039, adult male, 810  mm TL, 0-735 

m, 07o 41'N, 53o 37'W; USNM 206052, adult male, 805 mm TL, profundidade 0-680 

m 07o 37'N, 53o 24'W; USNM 206060, adult male, 783 mm, profundidade 604-631 

m, 07o 26'N, 53o 16'W; USNM 206051, adult male, 781 mm TL, profundidade 0-680 

m,  07o 37'N, 53o 24'W; USNM 220254, 2 juvenile specimens, 365 mm TL Gulf of 

Mexico, off Alabama, Atlantic Ocean, 29o 09' N, 87o 58' W; ZMH 26038, juvenile 

male, 342 mm TL, off Southwest Madagascar, 22°27’4”S, 43°00’5”E to 22°29’2”S, 

43°01’2”E, 940–960 m depth; ZMH 104894, adult male 732 mm TL, 33o 43’ S, 51o 

2’ W, 800 m depth; ZMH 119929, adult female 993 mm TL, 31o 3’ N, 77o 49’ W, 

1007-1016m depth. 

 

Centroselachus crepidater. AMNH 59842, adult female, 705 mm TL, Eastern South 

Atlantic, Namibia, 25o 08'S, 13o 39'E; AMNH 49506, juvenile female, 297,83 mm 

TL, depth 798-800m, 61o 03.2'N, 11o 14.9'W; AMNH 49505, juvenile male, 305,87 

mm TL; depth 803-805m, 60o 44' N, 12o 46' W; AMNH 55521, newborn female, 

260,21 mm  TL, Eastern North Atlantic, Iceland, 63o 03' N, 20o 30' W; AMNH 

58099, 4 juvenile specimens, 283,3 mm TL Eastern North Atlantic, 60o 02.1' N, 13o 

08.0' W; BMNH 1925.7.2.3.2, adult male 618 mm TL, Westman Islands, Iceland; 

BMNH 1978.11.15:4, adult male 570 mm TL, Flannan Islands, Scotland, 58o 16.6’ 
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N, 9o 40.8’ W to 58o 14’ N, 9o 40.6’ W, 1110 m depth; BMNH 1981.3.16.21, adult 

male 589 mm TL, West of St. Kilda, Scotland, 57o 45’ N, 9o 47’W to 57o 39’ N, 9o 

49’ W, 1090-1020 m depth; BMNH 1981.3.16:22-23, two male specimens (one adult, 

590 mm TL; and one juvenile, 343 mm TL), West of Sulisker, Scotland, 59o 26’ N, 

7o 40’ W to 59o 30’ N, 7o 51’ W, 1140-1170 m depth; BMNH 1982.7.28:1, adult 

male 618 mm TL, SE edge of Farm Bank, Off Southwestern Ireland, 50o 50’ N 14o 

06’ W to 50o 45.6’ N to 14o 13.7’ W, 920-960 m depth; BMNH 1987.1.21:88-89, 2 

juvenile females (304,28 mm TL and 286,20 mm TL), Northeastern Atlantic, 50o 

22.6’ N, 11o 12.5’ W to 50o 19’ N 11o 14.5’ W, 920-960 m depth; BMNH 

1987.1.21:90-92, three adult females (90: 744 mm TL, 91: 698 mm TL, 92: 785 mm 

TL), United Kingdom, Northwestern Atlantic, 59o 26.0.000 N, 7o 40.0.000 W; 

BMNH 2000.2. 24:4, adult female 735 mm TL, Ireland, Northeastern Atlantic; 

BMNH 2013.9.20.12, adult female 786 mm TL, Northeastern Atlantic; HUMZ 

55639, adult male, 681 mm TL, no locality data;  HUMZ 73508, juvenile female, 407 

mm TL, 33o 14.7’ S, 44o 14,2’ E; HUMZ 73193, juvenile female, 430 mm TL, no 

locality data; HUMZ 73909, juvenile female, 686 mm TL, Saya de Malha Bank, 48o 

09’ S, 71o 06’ E; HUMZ 148749, adult female, 767 mm TL, off Namibia, 18o 28’ S, 

11o 22’ E; MCZ 39570, adult female, 821 mm TL, Pacific Ocean, New Zealand; 

MCZ 39577, adult female, 786 mm TL, Azores-Britain, Southwest of the Faroes, 

Atlantic Ocean; MNHN 1987 0974, juvenile male, newborn 228 mm TL, Senegal; 

MNHN 1998 1298, adult male 602 mm TL, Finistere, France, 47o N, 4o W; MNHN 

1998 1299, three adult specimens (one female, 771 mm TL; two males, 602 mm TL, 

578 mm TL), Finistere, France, 47o N, 4o W; MNHN 2003 1600, adult female 687 

mm TL; Golf of Gascoyne, Northeastern Atlantic, 46o N 10o W; MNHN 2003 1601, 

4 embryos (three males, 251 mm TL, 251 mm TL, 247 mm TL; one female, 252,36 
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mm TL), same locality data as MNHN 2003 1600; MNHN 2003 1608, embryo female 

256 mm TL, same locality as MNHN 2003 1600; MNHN 2003 1710, adult male 650 

mm TL, Norfolk ridge, Tasman Sea, Pacific Ocean, 33o 49’ 23” S, 167o 3’ 32” E, 

805-936 m depth; MNHN 2003 1743, juvenile male 520 mm TL, Norfolk ridge, 

Tasman Sea, Pacific Ocean, 32o 35’ 6” S, 167o 47’ 2” E, 957-977 m depth; MNHN 

2003 1744, juvenile male 346 mm TL, Norfolk ridge, Tasman Sea, Pacific Ocean, 

32o 35’ 6” S; 167o 47’ 2” E, 957-977 m depth; MNHN 2003 1745, juvenile female 

507 mm TL, Norfolk ridge, Tasman Sea, Pacific Ocean, 32o 35’ 6” S, 167o 47’ 2” E, 

957-977 m depth; MNHN 2003 1756, juvenile female 443 mm TL, Norfolk ridge, 

Tasman Sea, Pacific Ocean, 32o 36’ 22” S, 167o 47’ 10” E, 926-969 m depth; MNHN 

2003 1757, juvenile male 407 mm TL, Norfolk ridge, 32o 36’ 22” S, 167o 47’ 10” E, 

926-969 m depth; NSMT-P 32588, adult female, 859 mm TL, Challenger Plateau, 

38o 15.40’ S, 167o 25.67’ E, 770–965 m depth; NSMT-P 43463, adult male, 646 mm 

TL, 37o 27’ S, 167o 56’ E, 944 – 970 m depth; NSMT-P 43505, juvenile female, 347 

mm TL, 42o 53’ S, 177o 52’ E, 427 – 432 m depth; NSMT-P 42959, juvenile male, 

319 mm TL, 42o 45’ S, 176o 46’ E; NSMT-P 42960, juvenile male, 369 mm TL, 

same locality as NSMT-P 42959; NSMT-P 42961, juvenile male, 339 mm TL, same 

locality as NSMT-P 42959; NSMT-P42962, juvenile male, 363 mm TL, same locality 

as NSMT-P 42959; NSMT-P 42963, juvenile female, 278 mm TL, same locality as 

NSMT-P 42959; NSMT-P 42964, juvenile female, 372 mm TL, same locality as 

NSMT-P 42959; NSMT-P 42965, juvenile female, 344 mm TL, same locality as 

NSMT-P 42959; NSMT-P 42966, juvenile female, 380 mm TL, same locality as 

NSMT-P 42959; UF 44733, juvenile female, 569 mm TL, Chile, Pacific Ocean, 40 

29' S, 74o 18' W; UF 44734, juvenile male, 326 mm TL, depth 482m, Chile, Pacific 

Ocean, 40 29' S, 74o 17' W; UF 44736, juvenile female, 417 mm TL, same data as UF 
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44734; UF 44737, adult male, 615 mm TL, same data as UF 44734; UF 42480, 

juvenile male, 479 mm TL, East of South Island, New Zealand, Pacific Ocean, 44o 

48' 18" S, 173o 53' 30" E; UF 44972, 2 juvenile specimens, 293,39 mm TL, United 

Kingdon, Scotland, Atlantic Ocean, 60o 1' 54" N, 12o 54' W; UF 44590, adult male, 

586 mm TL, Namibia, Atlantic Ocean, 23o 6' S, 13o 5' E; UF 44979, 2 adults female, 

United Kingdon, Atlantic Ocean, 57o 57' N, 9o 40' W; USNM 408580, adult female, 

859 mm TL, depth 1000-1300m, Indian Ocean, South Africa, -34.50 S, 44.08 E; 

USNM 408575, adult male, 639 mm TL, depth 800-1000m, Indian Ocean, South 

Africa, -39.00 S, 46.50 E; USNM 408581, juvenile female, 525 mm TL, depth 900-

1000m, Indian Ocean, South Africa, 38.67 S, 47.17 E; USNM 408576, adult female, 

716 mm TL, depth 800-1000m, Indian Ocean, South Africa, 34.17 S, 45.08 E; USNM 

408578, adult male, 720 mm TL, depth 800-1200m, Indian Ocean, South Africa, 

39.00 S, 46.50 E; USNM 94522, adult female, 731 mm TL, Madeira Islands, Eastern 

Atlantic; USNM 408582, juvenile female, 426 mm TL, depth 900-1000m, Indian 

Ocean, South Africa, -38.67 S, 47.17 E; ZMH 100073, adult female 752 mm TL, no 

locality data; ZMH 101566, five specimens (two adult males, 625 mm TL, 554 mm 

TL; one juvenile male, 527 mm TL; two juvenile females, 577 mm TL, 573 mm TL), 

63o 45’ N; 26o 40’ W, 760-810 m depth; ZMH 101588, adult male (head and pectoral 

fins only), Iceland, 62o 58’ N, 23o 40’ W; ZMH 101567, adult male 643 mm TL, 63o 

45’ N, 26o 40’ W; ZMH 101806, adult female 755 mm TL, 60o 49’ N, 9o 56’ W; 

ZMH 101820, two females (one adult, 810 mm TL; one juvenile, 301 mm TL), 60o 

21’ N, 11o 54’ W, 710-740 m depth; ZMH 102400, two adult males (616 mm TL, 

607 mm TL), 63o 13’ N, 25o 50’ W, 810 m depth; ZMH 102592, one juvenile and 

three embryos females (juvenile, 363 mm TL; embryos, 283 mm TL, 282 mm TL, 

275 mm TL), 63o 6’ N; 21o 33’ W, 750-800 m depth; ZMH 102594, two adult males 
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(646 mm TL, 586 mm TL), 63o 6’ N; 21o 33’ W, 750-800 m depth; ZMH 102598, 

adult female 772 mm TL, 65o 13’ N, 27o 38’ W; ZMH 103185, two specimens (one 

embryo, 257,82 mm TL; newborn, 286,28 mm TL); ZMH 123515, juvenile male 523 

mm TL, 51o 35’ N, 13o 5’ W; ZMH 123540, adult female 759 mm TL, 56o 48’ N, 

13o 24’ W; ZMH 123541, adult female 788 mm TL, 58o 37’ N, 8o 59’ W, 1285-1300 

m depth; ZMH 123547, adult female 798 mm TL, 58o 37’ N, 8o 59’ W; ZMH 

123548, adult female 831 mm TL, 59o 1’ N, 7o 55’ W, 1320 m depth;. 

 

Scymnodon ringens. AMNH 98163, juvenile female, 529 mm TL,  South Irland, 50o 

43.3'N, 11o 25.5'W; AMNH 98164, juvenile male, 646 mm TL depth 794m, South 

Irland, 50o 43.3'N, 11o 24.5'W; BMNH 1907.6.20:1, juvenile female 720 mm TL, 

51o 30’ N, 11o 50’ W, 225-275 m depth; BMNH 1973.10.29:27, juvenile female 610 

mm TL, 52o 06’ N, 12o 10’ W to 52o 06’ N, 12o 20.5’ W, 160-190 m depth; BMNH 

1987.1.21:85, juvenile female 540 mm TL, 51o 44’ N, 11o 46.5’ W to 51o 41.5’ N, 

11o 53.8’ W, 600-740 m depth; BMNH 1987.1.21:86-87, two adult males (86: 660 

mm TL, 87; 665 mm TL), Ireland, Northeastern Atlantic; BMNH 1990.8.16:1, adult 

male 689 mm TL, 51o 19.5’ N, 14o 20.7’ W to 51o 19.5’ N, 14o 20.3’ W, 460-495 m 

depth; BMNH 1990.8.21:423, juvenile female 585 mm TL, 49o 24.0’ N, 11o 45.4’ W 

to 49o 26.1’ N, 11o 45.1’ W, 2215-2235 m depth; BMNH 1991.7.9:686-690, five 

juvenile specimens (686: male 625 mm TL, 687: male 559 mm TL, 688: female 507 

mm TL, 689: female 519 mm TL, 690: female 314 mm TL), 49o 33.9’ N, 11o 36.1’ 

W, 736-790 m depth; BMNH 2002.3.1:791-792, two embryos females (791: 210,67 

mm TL, 792: 208,31 mm TL); MNHN 1969 90, juvenile male 314 mm TL, 47o 45’ 

N, 7o 55’ W, 800-920 depth; MNHN 1988 625, juvenile male 402 mm TL, Ibero-

morrocan Golf, 34o 22’ 1” N, 7o 22’ 59” W, 948 m depth; MNHN 1988 403, juvenile 
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female 305 mm TL, Mauritania, 16o 12’ N, 16o 49’ 59” W, 400 m depth; MNHN 

2003 1605, juvenile male 447 mm TL, Gascoigne Golf, 46o N, 10o W; MNHN 2003 

0534, juvenile male 535 mm TL, Ireland, Hebrides Sea, North Atlantic Ocean, 53o 

50’ 31” N, 13o 57’ 0” W, 1030-1080 m depth;  MNHN 2003 0367, juvenile female 

592 mm TL, no locality data; MNHN 2003 0372, subadult male 654 mm TL, Strait of 

Dover, between English channel and North Sea, Bologne-Sur-mer, North Atlantic 

Ocean; ZMH 112266, 3 juveniles male (536 mm TL, 448 mm TL, 432 mm TL), 52o 

44’ N, 14o 46’ W, 642-655 m depth; ZMH 113292, two male specimens (one adult, 

666 mm TL; one juvenile, 559 mm TL), 49o 31’ N, 11o 50’ W, 978-985 m depth; 

ZMH 112331, juvenile male 441 mm TL, 53o 45’ N, 14o 03’ W, 818-854 m depth; 

ZMH 113882, two male specimens (one adult, 689 mm TL; one juvenile, one 

juvenile), 55o 40’ N, 9o 28’ W, 550-650 m depth; ZMH 113264, juvenile female 667 

mm TL, 53o 41’ N, 14o 21’W, 997-1005 m depth; ZMH 119565, juvenile female 381 

mm TL, 50o 49.3’ N, 11o 24.5’ W, 794 depth; ZMH 119581, two adult females (1062 

mm TL, 1014 mm TL), 51o 27.6’ N, 14o 51.8’ W, 814 m depth. 

  

Scymnodon macracanthus. MNHN 1991 408, juvenile male 643 mm TL, no locality 

data; MNHN 2003 1708, juvenile male 695 mm TL, Norfolk ridge, Tasman Sea, 

Pacific Ocean, 33o 49’ 23” S 167o 3’ 32” E, 805-936 m depth; MNHN 2008 1916, 

juvenile male 582 mm TL, Amsterdam Island, Kerguelen Archipelago, Indian Ocean, 

37o 59’ 38” S, 77o 46’ 5”E, 719-1260 m depth; NSMT-P 32079, adult male, 1166 

mm TL, depth 560-930 m, Wanganella bank, 32o 41.5’S, 167o 42.01’E; NSMT-P 

42501, adult male, 1166 mm TL, depth 585-632 m; NSMT-P 42790, subadult male, 

1019 mm TL, depth 657-644 m TL, 47o 23’S, 169o 43’ E; NSMT-P 42791, adult 

male, 1163 mm TL, same data as NSMT-P 42790;  NSMT-P 42800, juvenile male, 
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947 mm TL, depth 244-264 m, 43o 17.5 S, 176o 55’ W; UF 89183, juvenile male, 958 

mm TL, Tasman Sea, New Zealand; USNM 408587, adult male, 1166 mm TL, depth 

800-1000m, Indian Ocean, South Africa, -37 S, 52 E; USNM 408585, juvenile 

female, 859 mm TL, depth 800-1200m, Indian Ocean, South Africa, -39.00 S, 46.50 

E; USNM 408584, adult female, 1215 mm TL, depth 800-1000m, Indian Ocean, 

South Africa, -37 S, 52 E; USNM 408583, adult male, 1162 mm TL, depth 700-

1100m, Indian Ocean, South Africa, 39.33 S, 46 E.  

 

Scymnodalatias albicauda. HUMZ 129360, 20 embryos, 157-192 mm TL, Taiwa 

Maru, 43o 54’ S, 07o 45’ E; ZMH 122774, juvenile female 416 mm TL, 52o 56.3’ N, 

16o 18.4’ W, 2200-2300 m depth.. 

 

Somniosus “large group”. AMNH 78351, juvenile female, 1138 mm TL, Canary 

Islands, Eastern North Atlantic; CAS 38917, juvenile male, 800 mm TL depth 600 

fathoms, USA, California, Lopez Bank, off Morro Bay, NE Pacific, 35o 25' N, 121o 

40' W; CAS 27084, juvenile female, 1001 mm TL, depth 145 fathoms, USA, 

California, Humboldt, West of Trinindad, NE Pacific, 41o 2' 60' N, 124o 22' 60'' W; 

HUMZ 122816, juvenile (sex and size not available), Western Greenland, 69o 53’ N, 

60o 20’W; HUMZ 124830, juvenile male, 1338 mm TL, Port Irifune, Bay of Hakoda, 

Japan; MCZ 37826, juvenile male, 1425 mm TL depth 180 fathoms, Iceland, Eastern 

North Atlantic, 66o 48' S, 25o 10' W; MCZ 39609, juvenile male, 1274 mm TL, depth 

32 fathoms, off Boston Light, Atlantic Ocean; MNHN 2003 0531, juvenile male 1115 

mm TL, Ireland, Northeastern Atlantic, 55o S, 15o W; MNHN 2003 1063, juvenile 

male 1322 mm TL, Ireland, Northeastern Atlantic, 51’ S, 11o 40’ 59” W, 1100-1400 

m depth; MNRJ 30230, juvenile female, 1474 mm TL, 19o 45.258 S, 039 03.003 W; 
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UF 162500, juvenile male, 1505 mm TL, USA, Pacific Ocean; ZMH 107754, juvenile 

male 1145 mm TL, Artic Ocean, 70o 47’ N, 17o 8’ E; ZMH 123507, juvenile female 

1190 mm TL, off Greenland, Northern Atlantic, 65o 12’ N, 33o 54’ W.  

 

Somniosus cf. rostratus. MNHN 1976 0012, holotype of Somniosus bauchotae, adult 

female 1318 mm TL, Yeu Island, 46o 50’ N, 5o 10’-15’ W, 220 m depth; BMNH 

1906.11.12:1, juvenile female 815 mm TL, Mediterranean Ocean; BMNH 

1906.11.12:7, juvenile, skeleton only, Mediterranean Ocean; MNHN A-7827, 

juvenile female 950 mm TL, Iceland, 62o N, 20o W; MNHN 1883 0883, juvenile 

female 534 mm TL, Mediterranean Sea, 43o 42’ N, 7o 16’ 1” E; MNHN 1898 1240, 

juvenile female 467 mm TL, Nice, France, Mediterranean Sea, 43o 42’ N 7o 16’ 1” E; 

MNHN 1898 1242, juvenile male 537 mm TL, Nice, France, Mediterranean Sea, 43o 

42’ N, 7o 16’ 1” E; MNHN 2000 1158, juvenile female 1027 mm TL, Ireland, 

Northeastern Atlantic Ocean, 57o N, 9o 30’ W. 

 

Zameus squamulosus. MNHN 1884 388, holotype of Centroscymnus obscurus, 

juvenile female 588 mm TL, Coast of Sudan; AMNH 33435, 7 juvenile specimens, 

324 mm TL, depth 402 fathoms, French Guiana, 07o 41' N, 53o 37' W; BMNH 

1986.5.15:1, juvenile male 406 mm TL, off Senegal, 13o 25’ N, 18o 22’ W, 0-900 m 

depth; HUMZ 75689, adult female, 32o 51S, 175o 30’ W; CAS 214591, juvenile 

female, 256,06 mm TL, Taiwan, Pacific Ocean; CAS 235537, juvenile male, 288,76 

mm TL, Angola, Atlantic Ocean, 8o 4’ S, 12o 36’ E, 726 – 732 m depth; CAS (SU) 

26784, adult male, 470 mm TL, Off Inoshima, Sagami Sea, Japan, Pacific Ocean; 

HUMZ 95209, juvenile female, 321 mm TL, East Sea China, 28o 16.5’N, 127o 0.6’E; 

HUMZ 101532, adult female, 670 mm TL, off Okinawa, 26o 08.5N, 128o 05’E; 
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HUMZ 148995, juvenile female, 554 mm TL, off Okinawa; HUMZ 181652, juvenile 

female, 474 mm TL, 36o 52.10’ N, 141o 48.87’ E; KAUM I. 51392, juvenile female, 

471 mm TL, Yoron Island, Japan, 27o 07.02’ N, 128o 28.08’ E; MNHN 1997 3427, 

adult female 705 mm TL, Lord Howe ridge, Coral Sea, New Caledonia, Pacific 

Ocean, 25o 28’ 59” S, 163o 13’ 1” E, 1315-1357 m depth; MNHN 2002 1408, adult 

female 770 mm TL, Coral Sea, New Caledonia, Pacific Ocean, 23o 16’ 59” S, 166o 

55’ 1” E, 992 m depth; MNHN 2002 1412, adult female 755 mm TL, same locality as 

MNHN 1408; MNHN 2002 1414, juvenile female 659 mm TL, same locality as 

MNHN 1408; MNHN 2002 1415, adult female 753 mm TL, same locality as MNHN 

1408; MNHN 2012 188, juvenile female 664 mm TL, Reunion Island, Western Indian 

Ocean, 23o 16’ 59” S 54o 54’ E, 290-300 m depth; MNRJ 30225, adult female, 650 

mm TL, 13o 17' 35" S, 38o 17' 36" W; MNRJ 30226, adult female, 742 mm TL, 21o 

7' 30" S, 39o 46' 25" W; NSMT-P 57351, juvenile male, 233 mm TL, 33o 11.36’ N, 

133o 53.79’ E, 786 – 744 m depth; NSMT-P 92169, Northwestern Pacific, 34o 

27.387’ N, 154o 56. 927’ E; UF 35687, nine juvenile specimens (males and females 

ranging from 297 to 432 mm TL), 7o 1’ N, 53o 37’ W, 402 m depth; UF 35688, 

juvenile male, 452 mm TL, South of Mobile Bay, Gulf of Mexico, Alabama, USA, 

29o 9’ N 87o 58’ W, 460 fathom depth; UF 159701, juvenile female, 245,77 mm TL, 

Taiwan, Pacific Ocean; USNM 94520, juvenile female, 351 mm TL; USNM 382537, 

adult female, 662 mm TL depth 750m, off Florida, Gulf of Mexico, 27o 15'N, 85o 

00'W; USNM 400734, adult male, 509 mm TL, depth 915-990m, Panamá, Caribbean 

Sea, 9.69800 N, -78.6096 W; USNM 400764, juvenile female, 455 mm TL, depth 

724-755m, Panamá, Caribbean Sea,  9.3818 N, -77.91955 W; USNM 220358, 

juvenile female, 270 mm TL, Surinam, Atlantic Ocean, 7o 44’ N, 54o 19’ W, 0–350 

fathoms depth;  USNM 220361, juvenile male, 398 mm TL, 7o 46’ N, 54o 0’ W, 0 – 
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400 fathom depth; USNM 220364, juvenile male, 316 mm TL, French Guiana, 

Atlantic Ocean, 7o 46’ N, 54o 17’ W; USNM 220489, adult male, 532 mm TL, depth 

786m, Atlantic Caribbean Sea, Lesser Antilles, 17.70 N, -63.72W; USNM 220490, 

juvenile male, 302 mm TL, French Guiana, Atlantic Ocean,  7o 18’ N, 52o 59’ W, 

350 fathom depth; USNM 220493, subadult male, 491 mm TL, depth 777m, Atlantic 

Ocean, Surinam, 7.85 N, -54.38 W; USNM 220494, two newborns, size not recorded, 

French Guiana, Atlantic Ocean; USNM 220495, juvenile female, 314 mm TL, French 

Guiana, Atlantic Ocean, 7o 37’, 53o 24’ W, 365 fathom depth; USNM 220496, 

juvenile male, 341 mm TL, Surinam, Atlantic Ocean, 7o 46’ N, 54o 17’ W, 350 

fathom depth;  USNM 220497, juvenile male, 324 mm tL, 9o 10’ N 15o 39’ W, 600 – 

610 m depth; USNM 220498, three juvenile female specimens (A: 365 mm TL; B: 

331 mm TL; C: 291 mm TL), Atlantic Ocean, French Guiana, 7o 41’ N, 53o 35’ W, 

482 fathom depth; USNM 220499, two juvenile specimens (female, 311 mm TL; 

male, 305 mm TL), French Guiana, Atlantic Ocean, 7o 25’ N, 53o 06’ W, 338 fathom 

depth; USNM 220500, juvenile male, 244 mm TL, Atlantic Ocean, French Guiana; 

USNM 220503, juvenile female, 316 mm TL, 7o 30’ N, 55o 29’ W, 440 fathom 

depth; USNM 220505, juvenile male, 297 mm TL, French Guiana, Atlatntic Ocean, 

7o 41’ N, 53o 37’ W, 402 fathom depth; USNM 220506, nine specimens (juvenile 

males and females ranging from 299 to 495 mm TL), Surinam, Atlantic Ocean, 7o 42’ 

N, 53o 51’ W, 348 fathom depth; USNM 220508, seven specimens (four females: A, 

362 mm TL, B, 326 mm TL, C, 280 mm TL, D, 269 mm TL; three males: E, 390 mm 

TL, F, 351 mm TL, G, 325 mm TL), Surinam, Atlantic Ocean, 7o 51’ N, 54o 23’ W;  

USNM 220509, five specimens (three females: A, 395 mm TL, B, 370 mm TL, C, 

265 mm TL; two males: D, 382 mm TL, E, 360 mm TL), 7o 37’ N, 53o 23’ W, 395 

fathom depth; USNM 220510, juvenile female, 485 mm TL, depth 777m, Atlantic 



	   373	  

Ocean, Surinam, 7.85 N, -54.38 W; USNM 220865, juvenile male, 333 mm TL, 

French Guiana, Atlantic Ocean, 7o 41’ N, 53o 37’ W, 0–735 m  depth; USNM 

201761, adult male, 470 mm TL, depth 823m, Atlantic, Caribbean Sea, Venezuela, 

12.03 N, -69.35 W; USNM 201909, juvenile male, 301 mm TL, off Surinam, 350 

fathom depth; USNM 318617, juvenile female, 318 mm  TL, depth 2000m, Sulu Sea, 

off Southern Negros Island, Philipines, Pacific Ocean; USNM 400745, juvenile 

female, 347  mm TL, depth 723-761m, Panamá, Caribbean Sea, 9.0347 N, -81.06095 

W; USNM 220865, juvenile male, 334 mm TL, depth 0-735m, French Guiana, 7.68 

N, -53.62 W; USNM 220509, juvenile female, 397 mm TL, depth 722m, French 

Guiana, 7.62 N, -53.38 W; ZMH 105520, adult male 502 mm TL, off Senegal, 16o 8’ 

N, 22o 22’ W, 580 m depth; ZMH 106147, juvenile male 454 mm TL, Southwestern 

Atlantic, 32o 11’ S, 45o 08’ W, 560-580 m depth; ZMH 108574, juvenile female 315 

mm TL, 39o 55’ S, 26o 2’ W, 2000 m depth; ZMH 120262, two juveniles (female 

328 mm TL, male 290 mm TL), 7o 44’ N, 53o 58’ W, 660 m depth; ZMH 120485, 

juvenile male 468 mm TL, off Senegal, 14o 21’ N, 17o 40’ 1” W, 1000 m  depth. 

 

Outros Squaliformes.  

Centroscyllium fabricii. USNM 35579, juvenile female, 530 mm TL; FLMNH 

159844, juvenile female, 420 mm TL. 

 

Centrophorus granulosus. BMNH 1906.11.12.8, juvenile, skeleton only, no locality 

data; USNM 220221, juvenile female, 395 mm TL. 

 

Dalatias licha. USNM 157844, juvenile female, 361 mm TL; 
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Deania calcea. MZUSP uncat. MC uncat., adult female, 1035 mm TL.  

 

Deania quadrispinosum: SAIAB 188437, juvenile female, 540 mm TL. 

 

Etmopterus cf. princeps. MNHN 1998 1294, adult male 572 mm TL, Finistere, 

France, 47o N, 4o W; MNHN 1998 1296, three adult females (695 mm TL, 680 mm 

TL, 668 mm TL), Finistere, France, 47o N, 4o W; MNHN 1998 1299, four specimens 

(two adult males, 679 mm TL, 603 mm TL; two females, one adult 689 mm TL, one 

juvenile 633 mm TL), Finistere, France, 47o N, 4o W 

 

Etmopterus pusillus. USNM 221042, juvenile female, 530 mm TL. 

 

Oxynotus bruniensis. USNM 320641, juvenile female, 465 mm TL; HUMZ 91383, 

juvenile male, 545 mm TL.  
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Anexo 10.2. Figuras 

 
Figura 1. Espécimes de Centroscymnus coelolepis. (A) USNM 206038 (fêmea adulta, litoral de Nova York, USA, 1115 mm TL); (B) 
ZMH 26039 (macho adulto, Oceano Índico Oeste, 885 mm TL); (C) AMNH 78182 (fêmea adulta, Ilhas Canárias, Oceano Atlântico 
Oeste, 1019 mm TL); (D) AMNH 78251 (macho adulto, Ilhas Canárias, Oceano Atlântico Oeste, 901 mm TL). 
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Figura 2. Espécimes de Centroscymnus coelolepis. (A) MNHN 2001 3226 (macho juvenil, Oceano Antártico, 681 mm 
TL); (B) MNRJ 30221 (fêmea juvenil, costa do litoral da Bahia, Brasil, Oceano Atlântico Oeste, 635 mm TL); (C) MNRJ 
30220 (fêmea juvenil, costa do litoral da Bahia, Brasil, Oceano Atlântico Oeste, 517 mm TL); (D) MNRJ 30246 (macho 
juvenil, costa do litoral do Espírito Santo, Brasil, Oceano Atlântico Oeste, 352 mm TL). 
 

 



	   377	  

 
Figura 3. (A) Holótipo de Scymnodon melas (=Centroscymnus coelolepis, MCZ 37452, fêmea juvenil, costa sul de 
Georges Bank, USA, Atlântico Oeste Norte, 447 mm TL); espécimes de Centroscymnus coelolepis em (B) NSMT-P 32475 
(macho adulto, Nova Zelândia, Oceano Pacífico Sudoeste, 954 mm TL); (C) NSMT-P 21287 (fêmea sub-adulta, Suruga 
Bay, Japão, 854 mm TL); e (D) NSMT-P 32285 (macho adulto, Nova Zelândia, Oceano Pacífico Sudoeste, 930 mm TL). 
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Figura 4. Detalhes morfológicos e variação na região da cabeça de Centroscymnus coelolepis em AMNH 78251 (A), 
AMNH 78195 (C, E) e MNRJ 30220 (B, D, F). Vista lateral da cabeça em A, B. Vista dorsal da cabeça em C, D. Vista 
ventral  da cabeça em  E, F. Barra de escala = 20 mm. 
 

 



	   379	  

 
Figura 5. Detalhes morfológicos e variação das nadadeiras peitorais de Centroscymnus coelolepis. A) AMNH 78195. B) 
MNHN 1997 388. C) MCZ 38297. D) MCZ 38295. E) NSMT-P 21828. F) ZMH 26039. Barra de escala = 20 mm. 
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Figura 6. Detalhes morfológicos e variação das nadadeiras pélvicas de Centroscymnus coelolepis. A) ZMH 102538. B) 
NSMT-P 21826. C) MNRJ 30220. D) MNRJ 30223. Barra de escala = 20 mm. 
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Figura 7. Detalhes morfológicos da vista dorsal do clásper em Centroscymnus coelolepis, de diferentes regiões 
geográficas. Note a similaridade morfológica. A) AMNH 78251. B) MCZ 39621. C) NSMT-P 21828. D) NSMT-P 32586. 
Barra de escala = 5 mm. 
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Figura 8. Detalhes morfológicos e variação das nadadeiras dorsais em Centroscymnus coelolepis. Variação da primeira 
nadadeira dorsal em (A, C, F, G); variação da segunda nadadeira dorsal em (B, D, F, H). AMNH 78190 (A). NSMT-P 
32423 (B). AMNH 78251 (C). MNRJ 30223 (D). MCZ 57703 (E). ZMH 26040 (F). MNHN 2001 3226 (G, H). Setas 
indicam a origem e a inserção da crista dérmica anterior ao primeiro espinho dorsal. Barra de escala = 20 mm. 
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Figura 9. Detalhes morfológicos e variação das nadadeiras caudais de Centroscymnus coelolepis em AMNH 78182 (A); 
NSMT-P 32423 (B); ZMH 26037 (C) e MNHN 2001 3226 (D). Barra de escala = 50 mm. 
 

 

 
Figura 10. Variação da dentição de Centroscymnus coelolepis em A) MNHN 2001 3226; B) ZMH 26039. Barra de escala 
= 20 mm. 
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Figura 11. Detalhes morfológicos dos dentes de Centroscymnus coelolepis. Dente da oitava fileira longitudinal da arcada 
superior, em vista labial (A), lingual (B) e lateral (C). Dentes sobre a região sinfisial e região anterior da mandíbula em 
vista labial (D, F) e vista lingual (E). MZUSP não catalogado (A–E). MZUSP MN 07 (F). Barra de escala = 2 mm. 
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Figura 12. Dentículos dérmicos de Centroscymnus coelolepis em neonatos a juvenis de 400 mm TL (MZUSP MN 07). 
Dentículos da região anterior da cabeça à região interspiracular (A–B). Dentículos da região branquial (C–D). Dentículos 
do tronco na altura primeira dorsal (E). Dentículos da cauda na altura da segunda nadadeira dorsal (F). 
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Figura 13. Dentículos dérmicos de Centroscymnus coelolepis em juvenil de 421 mm TL (MNRJ 30249). Dentículos da 
região anterior da cabeça (A). Dentículos da região interspiracular (B). Dentículos da região branquial (C). Dentículos do 
tronco na altura primeira dorsal (D). Dentículos da cauda na altura da segunda nadadeira dorsal (E). Note o surgimento de 
dentículos com lâminas dorsais relativamente mais largas na região caudal. Barra de escala = 0,5 mm. 
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Figura 14. Dentículos dérmicos de Centroscymnus coelolepis em juvenis de 500 a 650 mm TL (MNRJ 30220). Dentículos 
da região anterior da cabeça (A). Dentículos da região interspiracular (B). Dentículos da região branquial (C). Dentículos 
do tronco na altura primeira dorsal (D). Dentículos da cauda na altura da segunda nadadeira dorsal (E). Note o surgimento 
de dentículos com lâminas dorsais relativamente mais largas na região posterior do corpo. Barra de escala = 1 mm. 
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Figura 15. Dentículos dérmicos de Centroscymnus coelolepis em juvenis de 660 a 730 mm TL (MNHN 2001 3226). 
Dentículos da região anterior da cabeça (A). Dentículos da região interspiracular (B). Dentículos da região branquial (C–
D). Dentículos do tronco na altura primeira dorsal (E). Dentículos da cauda na altura da segunda nadadeira dorsal (F). Note 
o surgimento de dentículos com lâminas dorsais relativamente mais largas na região posterior do corpo. 
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Figura 16. Dentículos dérmicos de Centroscymnus coelolepis em subadultos e adultos (espécimes maiores de 800 mm TL). 
NSMT-P (A-C; E-F); USNM 408586 (D). Dentículos da região anterior da cabeça (A). Dentículos da região interspiracular 
(B). Dentículos da região branquial (C–D). Dentículos do tronco na altura primeira dorsal (E). Dentículos da cauda na 
altura da segunda nadadeira dorsal (F). Barra de escala = 1 mm. 
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Figura 17. Mapa de distribuição geográfica de Centroscymnus coelolepis. Estrela preta indica a localidade do holótipo de 
Centroscymnus coelolepis. Círculos vermelhos indicam a localidade dos demais espécimes examinados. Cada ponto pode 
indicar mais de um espécime. 
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Figura 18. A) Holótipo de Centroscymnus owstonii (MCZ S-1037, macho adulto, Sagami Bay, Japão, 791 mm TL). B) 
Holótipo de Centroscymnus cryptacanthus (BMNH 1865.5.20.14, macho adulto, Ilha da Madeira, Portugal, 774 mm TL). 
Espécimes não-tipo de Centroscymnus owstonii C) BMNH 1973.7.9.8 (fêmea adulta, Seychelles, Oceano Índico, 1054 mm 
TL) e D) BMNH 1973.7.9.9 (fêmea adulta, Seychelles, Oceano Índico, 1071 mm TL). 
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Figura 19. Espécimes de Centroscymnus owstonii A) ZMH 104894 (macho adulto, estado do Rio Grande do Sul, Brasil, 
Oceano Atlântico, 732 mm TL). B) MNRJ 30229 (fêmea adulta, estado da Bahia, Brasil, Oceano Atlântico, 1041 mm TL). 
C) MNHN 2003 1768 (fêmea juvenil, mar da Tasmânia, Nova Zelândia, 637 mm TL). D) UF 45229 (fêmea juvenil, Golfo 
do México, Oceano Atlântico, 333 mm TL). 
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Figura 20. Detalhes morfológicos e variação na região da cabeça do holótipo de Centroscymnus owstonii MCZ S-1037 (A, 
C, E) e espécime não-tipo MNRJ 30222 (B, D, F). Vista lateral da cabeça em A, B. Vista dorsal da cabeça em C, D. Vista 
ventral  da cabeça em  E, F. Barra de escala = 20 mm. 
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Figura 21. Detalhes morfológicos e variação das nadadeiras peitorais de Centroscymnus owstonii. A) holótipo MCZ S-
1037. B) BMNH 1973.7.9.9. C) USNM 206051. D) ZMH 104894. E) MNRJ 30222. F) UF 44333. Barra de escala = 20 
mm. 
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Figura 22. Detalhes morfológicos e variação das nadadeiras pélvicas de Centroscymnus owstonii. A) ZMH 119929. B) 
MNRJ 30229. C) HUMZ 152424. D) MNHN 1997 3429. Barra de escala = 20 mm. 
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Figura 23. Detalhes morfológicos da vista dorsal do clásper em Centroscymnus owstonii, de diferentes regiões geográficas. 
Note a similaridade morfológica. A) holótipo MCZ S-1037. B) holótipo de Centroscymnus cryptacanthus BMNH 
1865.5.20.14. C) ZMH 104894. D) USNM 206051. Barra de escala = 5 mm. 
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Figura 24. Detalhes morfológicos e variação das nadadeiras dorsais em Centroscymnus owstonii. Variação da primeira 
nadadeira dorsal em (A, C, F, G); variação da segunda nadadeira dorsal em (B, D, F, H). Holótipo de Centroscymnus 
owstonii MCZ S-1037 (A, B). Holótipo de Centroscymnus cryptacanthus BMNH 1865.5.20.14 (C, D). ZMH 104894 (E, 
F). MNRJ 30229 (G). AMNH 781777 (H). Setas indicam a origem e a inserção da crista dérmica anterior ao primeiro 
espinho dorsal. Barra de escala = 20 mm. 
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Figura 25. Detalhes morfológicos e variação das nadadeiras caudais de Centroscymnus owstonii em BMNH 1865.5.20.14 
(A); ZMH 104894 (B); ZMH 26038 (C) e AMNH 78178 (D). Barra de escala = 20 mm. 
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Figura 26. Variação na dentição do holótipo de Centroscymnus owstonii (MCZ S-1037; A,C) e no holótipo de 
Centroscymnus cryptacanthus (BMNH 1865.5.20.14; B, D). Dentição antero-medial em (A, B); dentição posterior em (C, 
D). Detalhes morfológicos e variação dos dentes inferiores de Centroscymnus owstonii, em vista labial (E, G) e vista 
lingual (F). CSIRO não catalogado (E–F). UF 27597 (G). Barra de escala nas figuras A–D = 10 mm. Barra de escala nas 
figuras E – G = 2 mm. 
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Figura 27. Detalhes morfológicos e variação nos dentes superiores de Centroscymnus owstonii em vista labial (A, D, F), 
lingual (B, E, G) e lateral (C). AMNH 78181 (A–C). CSIRO não catalogado (D–E). MZUSP não catalogado (F–G). Barra 
de escala = 2 mm.   
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Figura 28. Dentículos dérmicos de Centroscymnus owstonii em neonatos a juvenis com até 450 mm TL (MCZ 35038). 
Dentículos da região anterior da cabeça (A, B). Dentículos da região interspiracular (C). Dentículos da região branquial 
(D). Dentículos do tronco na altura primeira dorsal (E). Dentículos da cauda na altura da segunda nadadeira dorsal (F). 
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Figura 29. Dentículos dérmicos de Centroscymnus owstonii em juvenis de com 450 até 660 mm TL (MNHN 1989 064, 
525 mm TL). Dentículos da região anterior da cabeça (A). Dentículos da região interspiracular (B). Dentículos da região 
branquial (C–D). Dentículos do tronco na altura primeira dorsal (E). Dentículos da cauda na altura da segunda nadadeira 
dorsal (F). 
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Figura 30. Dentículos dérmicos de Centroscymnus owstonii em juvenis de com 450 até 660 mm TL (TMFE 577, 659 mm 
TL). Dentículos da região anterior da cabeça (A, B). Dentículos da região interspiracular (C). Dentículos da região 
branquial (D). Dentículos do tronco na altura primeira dorsal (E). Dentículos da cauda na altura da segunda nadadeira 
dorsal (F). 
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Figura 31. Dentículos dérmicos de Centroscymnus owstonii em adultos (a partir de 719 mm TL; BMNH 1973.7.9.9, 1071 
mm TL). Dentículos da região anterior da cabeça (A). Dentículos da região interspiracular (B). Dentículos da região 
branquial (C–D). Dentículos do tronco na altura primeira dorsal (E). Dentículos da cauda na altura da segunda nadadeira 
dorsal (F). 
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Figura 32. Mapa da distribuição geográfica de Centroscymnus owstonii. Estrela preta indica a localidade do holótipo de 
Centroscymnus owstonii. Quadrado preto indica a localidade do holótipo de Centroscymnus cryptacanthus. Círculos 
amarelos indicam a localidade dos demais espécimes examinados. Cada ponto pode indicar mais de um espécime. 
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Figura 33. Espécimes de Centroselachus crepidater. A) BMNH 1981.3.16.22-23 (macho adulto, Escócia, Oceano 
Atlântico Noroeste, 598 mm TL); B) USNM 408580 (fêmea adulta, África do Sul, Oceano Índico Oeste, 859 mm TL); C) 
HUMZ 55639 (macho adulto, Nova Zelândia, Oceano Pacífico Sudoeste, 681 mm TL); UF 44737 (macho adulto, Chile, 
Oceano Pacífico Sudeste, 615 mm TL). 
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Figura 34. Espécimes de Centroselachus crepidater. A) BMNH 1981.3.16.22-23 (macho juvenil, Escócia, Oceano 
Atlântico Noroeste, 346 mm TL); B) MNHN 2003 1757 (macho juvenil, Mar da Tasmânia, Nova Zelândia, Oceano 
Pacífico Sudoeste, 403 mm TL); C) AMNH 55099A (macho juvenil, Islândia, Oceano Atlântico Noroeste, 283 mm TL); 
MNHN 1987 0974 (neonato macho, Namíbia, Oceano Atlântico Sudeste, 228 mm TL). 
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Figura 35. Detalhes morfológicos e variação na região da cabeça de Centroselachus crepidater nos espécimes BMNH 
1982.7.28.1 (A),  UF 42480 (B), ZMH 101557 (C, E) e  MNHN 2003 1710 (D, F). Vista lateral da cabeça em A, B. Vista 
dorsal da cabeça em C, D. Vista ventral  da cabeça em  E, F. Barra de escala = 20 mm. 
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Figura 36. Detalhes morfológicos e variação das nadadeiras peitorais de Centroselachus crepidater. A) MNHN 2003 1600. 
B) HUMZ 73507. C) UF 44737. D) HUMZ 147749. Barra de escala = 20 mm. 
 

 



	   410	  

 
Figura 37. Detalhes morfológicos e variação das nadadeiras pélvicas de Centroselachus crepidater. A) NSMT-P 43464. B) 
HUMZ 151264. C) USNM 408580. D) NSMT-P 32588. Barra de escala = 20 mm. 
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Figura 38. Detalhes morfológicos e variação na forma do clásper de Centroselachus crepidater, em vista dorsal (A, C–F) e 
detalhe da extremidade distal da glande em vista ventral (B).  BMNH 1981.3.16.22-23 (A, B). MNHN 1998 1299 B (C). 
NSMT-P 43463 (D). UF 44737 (E). USNM 408575 (F). Note que o espinho do clásper é totalmente encoberto pela 
projeção dorso-lateral da parede externa da glande. Barra de escala = 5 mm. 
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Figura 39. Detalhes morfológicos e variação das nadadeiras dorsais de Centroselachus crepidater. Variação da primeira 
nadadeira dorsal em (A, C, E, G); variação da segunda nadadeira dorsal em (B, D, F, H). BMNH 1981.3.16.22-23 (A). 
BMNH 1982.7.28.1. MNHN 2003 1745 (C, D). USNM 408578 (E). USNM 108575 (F). UF 44736 (G). UF 44733 (H). 
Barra de escala = 20 mm. 
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Figura 40. Detalhes morfológicos e variação das nadadeiras caudais de Centroselachus crepidater em BMNH 
1981.3.16.22-23 (A); NSMT-P 43464 (B); MNHN 2003 1743 (C); UF 44735 (D). Barra de escala = 20 mm. 
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Figura 41. Variação na dentição de Centroselachus crepidater. Dentes antero-centrais em A – D; dentes superiores 
posteriores em E. A) MNHN 2003 1600 (fêmea adulta). B) MNHN 1998 1298 (macho adulto). C) HUMZ 73913 (fêmea 
juvenil). D, E) UF 44979.2 (fêmea adulta). Note o maior número de fileiras de dentes superiores em machos adultos. 
Repare também que a presença de um dente sinfisial e simétrico é independente do sexo e da maturação. Largura da raiz 
dentária dos dentes superiores aproximadamente 1,5 – 2 mm. 
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Figura 42. Detalhes morfológicos dos dentes de Centroselachus crepidater. Dentes da quarta fileira superior em A–E. 
Dentes inferiores da região sinfisial e anterior. CSIRO não catalogado (A–C, F–G). AMNH 58099 (D–E). Barra de escala = 
1 mm. 
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Figura 43. Dentículos dérmicos de Centroselachus crepidater em neonatos a juvenis com até 400 mm TL (AMNH 
58099C). Dentículos da região anterior da cabeça (A). Dentículos da região interspiracular (B). Dentículos da região 
branquial (C). Dentículos do tronco na altura primeira dorsal (D). Dentículos da cauda na altura da segunda nadadeira 
dorsal (E). Barra de escala = 1 mm. 
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Figura 44. Dentículos dérmicos de Centroselachus crepidater em juvenis com 400 mm TL até machos juvenis com 500 
mm TL e fêmeas com 620 mm TL (USNM 408581). Dentículos da região anterior da cabeça (A). Dentículos da região 
interspiracular (B). Dentículos da região branquial (C). Dentículos do tronco na altura primeira dorsal (D). Dentículos da 
cauda na altura da segunda nadadeira dorsal (E). Barra de escala = 1 mm. 
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Figura 45. Dentículos dérmicos em adultos de Centroselachus crepidater (MNHN 1998 1299A). Dentículos da região 
anterior da cabeça (A). Dentículos da região interspiracular (B). Dentículos da região branquial (C). Dentículos do tronco 
na altura primeira dorsal (D). Dentículos da cauda na altura da segunda nadadeira dorsal (E). Barra de escala = 1 mm. 
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Figura 46. Mapa da distribuição geográfica de Centroselachus crepidater. Estrela preta indica a localidade do holótipo de 
Centroselachus crepidater. Círculos azuis indicam a localidade dos demais espécimes examinados. Cada ponto pode 
indicar mais de um espécime. 
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Figura 47. Syntipo de Scymnodon ringens em vista lateral (A) BMNH 1867.7.23.3 (fêmea adulta, Portugal, Atlântico 
Noroeste, 864 mm TL). Espécimes não-tipo de Scymnodon ringens (B) BMNH 1907.6.20.1 (fêmea adulta, sul da Irlanda, 
Atlântico Noroeste, 714 mm TL); (C) ZMH 113292B (macho adulto, costa da França, Atlântico Noroeste, 671 mm TL); 
(D) BMNH 1987.1.21.86-87 (macho adulto, Irlanda, Atlântico Noroeste, 674 mm TL). Relativo maior tamanho da cauda 
de BMNH 1987.1.21.86-87 decorrente de distorção no momento da foto. 
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Figura 48. Espécimes de Scymnodon ringens em vista lateral (A) BMNH 1990.8.21.403 (fêmea juvenil, Mar de Celta, Sul 
da Irlanda, Atlântico Noroeste, 591 mm TL); (B) ZMH 113264 (fêmea juvenil, costa Oeste da Irlanda, Atlântico Noroeste, 
662 mm TL) ; (C) MNHN 1969 90 (macho juvenil, Costa da França, 313 mm TL); (D) MNHN 1998 403 (fêmea juvenil, 
costa da Mauritânia, 298 mm TL). 
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Figura 49. Detalhes morfológicos e variação na região da cabeça de Scymnodon ringens em vista lateral (A–B), dorsal (C–
D) e ventral (E–F). Syntipo de Scymnodon ringens (BMNH 1867.7.23.3) em A, C e E; espécime não-tipo ZMH 112331em 
B, D e F. Barra de escala = 20 mm. 
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Figura 50. Detalhes morfológicos e variação da nadadeira peitoral de Scymnodon ringens em (A) AMNH 98164; (B) 
BMNH 1987.1.21.86-87; (C) BMNH 1990.8.16.1; (D) ZMH 112266A. Barra de escala = 20 mm. 
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Figura 51. Detalhes morfológicos e variação da nadadeira pélvica no syntipo de Scymnodon ringens BMNH 1867.7.23.3  
(A); espécimes não-tipo MNHN 1969 90 (B); AMNH 98164 (C); ZMH 112292A (D). Barra de escala = 20 mm. 
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Figura 52. Detalhes morfológicos e variação na forma do clásper de Scymnodon ringens, em vista dorsal.  BMNH 
1987.1.21.86-87 (A); BMNH 1990 8.16.1 (B); ZMH 113292 B (C). Note que o espinho do clásper em ZMH 113292B é 
relativamente mais delgado que nos demais espécimes. Barra de escala = 10 mm. 
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Figura 53. Detalhes morfológicos e variação das nadadeiras dorsais de Scymnodon ringens. Variação da primeira 
nadadeira dorsal em (A, C, E, G); variação da segunda nadadeira dorsal em (B, D, F, H).  Syntipo de Scymnodon ringens 
BMNH 1867.7.23.3 (A, B). Espécimes não-tipo de Scymnodon ringens ZMH 113264 (C); BMNH 1987.1.21.86-87 (D); 
ZMH 113882A (E); ZMH 112331 (F); BMNH 1991.7.9.686-690 (G); MNHN 1988 403. Barra de escala = 20 mm. 
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Figura 54. Detalhes morfológicos e variação na nadadeira caudal no syntipo de Scymnodon ringens BMNH 1867.7.23.3 
(A); espécimes não tipo ZMH 113292B (B); ZMH 119581A (C); BMNH 1991.7.9.686-690 (D). Barra de escala = 20 mm. 
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Figura 55. Variação na dentição de Centroselachus crepidater. Dentes antero-centrais em A, C–E; dentes inferiores 
posteriores em B. Syntipo de Scymnodon ringens BMNH 1867.7.23.3 (A, B); espécimes não tipo BMNH 1987.1.21.85 (C); 
BMNH 1990.8.16.1 (D); MNHN 1988 403 (E). Barra de escala = 10 mm. 
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Figura 56. Detalhes morfológicos da dentição de Scymnodon ringens (BMNH 1991.7.9.686-690. Dente superior da quarta 
fileira longitudinal em vista labial (A), lingual (B) e lateral (C). Dentes antero-centrais da arcada inferior em vista labial (D) 
e lingual (E). Barra de escala = 2 mm. 
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Figura 57. Dentículos dérmicos de Scymnodon ringens em neonatos a juvenis com até 400 mm TL (BMNH 1991.7.9.686-
690, 317 mm TL). Dentículos da região anterior da cabeça (A). Dentículos da região interspiracular (B). Dentículos da 
região branquial (C). Dentículos do tronco na altura primeira dorsal (D). Dentículos da cauda na altura da segunda 
nadadeira dorsal (E). Barra de escala = 0,5 mm. 
 

 



	   431	  

 
Figura 58. Dentículos dérmicos de Scymnodon ringens em juvenis com 400 mm TL até 600 mm TL (BMNH 
1991.7.9.686-690, 518 mm TL). Dentículos da região anterior da cabeça (A). Dentículos da região interspiracular (B). 
Dentículos da região branquial (C). Dentículos do tronco na altura primeira dorsal (D). Dentículos da cauda na altura da 
segunda nadadeira dorsal (E). Barra de escala = 1 mm. 
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Figura 59. Dentículos dérmicos de Scymnodon ringens em adultos (BMNH 1987.1.21.86-87, 674 mm TL). Dentículos da 
região anterior da cabeça (A). Dentículos da região interspiracular (B). Dentículos da região branquial (C). Dentículos do 
tronco na altura primeira dorsal (D). Dentículos da cauda na altura da segunda nadadeira dorsal (E). Barra de escala = 1 
mm. 
 

 



	   433	  

 
Figura 60. Distribuição geográfica de Scymnodon ringens. Estrela preta indica a localidade do holótipo de Scymnodon 
ringens. Círculos verdes indicam a localidade dos demais espécimes examinados. Cada ponto pode indicar mais de um 
espécime. 
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Figura 61. A) Holótipo de Scymnodon macracanthus BMNH 1884.2.6.7 (fêmea juvenil, Estreito de Magalhães, Oceano 
Pacífico Sudeste, 667 mm TL). Espécimes não-tipo de Scymnodon macracanthus B) NSMT-P 42791 (macho adulto, Nova 
Zelândia, Pacífico Sudoeste, 1140 mm TL). C) NSMT-P 42501 (macho adulto, Nova Zelândia, Pacífico Sudoeste, 1142 
mm TL). D) UF 89183 (fêmea juvenil, Nova Zelândia, Pacífico Sudoeste, 958 mm TL). 
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Figura 62. Espécimes de Scymnodon macracanthus A) MNHN 2003 1708 (macho juvenil, Mar da Tasmania, Nova 
Zelândia, Oceano Pacífico Sudoeste, 691 mm TL); B) MNHN 2008 1917 (Ilhas Amsterdan, Arquipélago Kerguelen, 
Oceano Índico, 575 mm TL); C) MNHN 2008 1916 (Ilhas Amsterdan, Arquipélago Kerguelen, Oceano Índico, 582 mm 
TL); D) USNM 408585 (fêmea juvenil, costa leste da África do Sul, Oceano Índico, 859 mm TL). 
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Figura 63. Detalhes morfológicos e variação na região da cabeça de Scymnodon macracanthus em vista lateral (A–B), 
dorsal (C–D) e ventral (E–F). holótipo de Scymnodon macracanthus (BMNH 1884.2.6.7) em A, C e E; espécime não-tipo 
NSMT-P 42790 em B, D e F. Barra de escala = 20 mm. 
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Figura 64. Detalhes morfológicos e variação das nadadeiras peitorais em Scymnodon macracanthus; holótipo de 
Scymnodon macracanthus BMNH 1884.2.6.7 (A); espécimes não-tipo NSMT-P 42790 (B); UF 89183 (C) e MNHN 2008 
1917 (D). Barra de escala = 20 mm. 
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Figura 65. Detalhes morfológicos e variação das nadadeiras pélvicas em Scymnodon macracanthus; holótipo de 
Scymnodon macracanthus BMNH 1884.2.6.7 (A); espécimes não-tipo MNHN 2008 1917 (B); MNHN 2003 1708 (C) e 
MNHN 2008 1916 (D). Barra de escala = 20 mm. 
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Figura 66. Detalhes morfológicops e variação do clásper em Scymnodon macracanthus. (A) NSMT-P 42501; (B) NSMT-P 
42791; (C) NSMT-P 32079; (D) USNM 408583. Barra de escala = 10 mm. 
 

 



	   440	  

 
Figura 67. Detalhes morfológicos e variação das nadadeiras dorsais de Scymnodon macracanthus. Variação da primeira 
nadadeira dorsal em (A, C, E, G); variação da segunda nadadeira dorsal em (B, D, F, H). Holótipo de Scymnodon 
macracanthus BMNH 1884.2.6.7 (A, B); UF 89183 (C); NSMT-P 42791 (D); MNHN 2008 1916 (E); MNHN 2003 1708; 
USNM 408585 (G, H). Barra de escala = 20 mm. 
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Figura 68. Detalhes morfológicos da nadadeira caudal do holótipo de Scymnodon macracanthus BMNH 1884.2.6.7 (A); e 
variação nos espécimes não-tipo NSMT-P 42791 (B); MNHN 2008 1917 (C) e USNM 408587 (D). Barra de escala = 20 
mm. 
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Figura 69. Dentição em Scymnodon macracanthus. Vista labial externa dos dentes anteriores em A, C–D; dentes 
posteriores em B. Detalhes morfológicos dos dentes superiores em vista labial (E) e lingual (F). Detalhes morfológicos dos 
dentes inferiores em vista labial (G) e lingual (H). Holótipo de Scymnodon macracanthus BMNH 1884.2.6.7 (A, B); 
espécime não-tipo NSMT-P 42800 (C, D) e CSIRO não catalogado (E–H). Barra de escala nas figuras A–D =10 mm; barra 
de escala nas figuras E – F = 2 mm. 
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Figura 70. Morfologia dos dentículos dérmicos de Scymnodon macracanthus em juvenil com 582 mm TL (MNHN 2008 
1916). Dentículos da região anterior da cabeça (A). Dentículos da região interspiracular (B). Dentículos da região branquial 
(C). Dentículos do tronco na altura primeira dorsal (D). Dentículos da cauda na altura da segunda nadadeira dorsal (E). 
Barra de escala = 0,5 mm. 
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Figura 71. Morfologia dos dentículos dérmicos de Scymnodon macracanthus em juvenil com 691 mm TL (MNHN 2003 
1708). Dentículos da região anterior da cabeça (A). Dentículos da região interspiracular (B). Dentículos da região branquial 
(C). Dentículos do tronco na altura primeira dorsal (D). Dentículos da cauda na altura da segunda nadadeira dorsal (E). 
Barra de escala = 0,5 mm. 
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Figura 72. Morfologia dos dentículos dérmicos de Scymnodon macracanthus em juvenil com 859 mm TL (USNM 
408585). Dentículos da região anterior da cabeça (A). Dentículos da região interspiracular (B). Dentículos da região 
branquial (C). Dentículos do tronco na altura primeira dorsal (D). Dentículos da cauda na altura da segunda nadadeira 
dorsal (E). Barra de escala = 0,5 mm. 
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Figura 73. Morfologia dos dentículos dérmicos de Scymnodon macracanthus em adulto, 1179 mm TL (NSMT-P 32079). 
Dentículos da região anterior da cabeça (A). Dentículos da região interspiracular (B). Dentículos da região branquial (C). 
Detalhe das lâminas dorsais na região branquial. Dentículos do tronco na altura primeira dorsal (E). Dentículos da cauda na 
altura da segunda nadadeira dorsal (F). 
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Figura 74. Distribuição geográfica de Scymnodon macracanthus. Estrela amarela indica a localidade do holótipo de 
Scymnodon macracanthus. Círculos roxos indicam a localidade dos demais espécimes examinados. Cada ponto pode 
indicar mais de um espécime. 
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Figura 75. (A) Holótipo de Scymnodon ichiharai NSMT-P 21723 (adult male, Suruga Bay, Japão, Oceano Pacífico 
Noroeste, 975 mm TL). Parátipos de Scymnodon ichiharai (B) NSMT-P 21724 (adult female, Suruga Bay, Japão, Oceano 
Pacífico Noroeste, 1340 mm TL); (C) BMNH 1983.11.8.1 (adult male, Suruga Bay, Japão, Oceano Pacífico Noroeste, 964 
mm TL); (D) TMFE 288 (adult female, off Miho, Japão, Oceano Pacífico Noroeste, 1276 mm TL). 
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Figure 76. Espécimes não-tipo de Scymnodon ichiharai (A) NMMBP 15805 (fêmea adulta, Taiwan, Oceano Pacífico 
Noroeste, 1381 mm TL) e (B) NMMBP 15844 (fêmea adulta, Taiwan, Oceano Pacífico Noroeste, 1511 mm TL). Fotos 
cordialmente cedidas por W. T. White (CSIRO, Australia). 
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Figura 77. Detalhes morfológicos e variação da região da cabeça em Scymnodon ichiharai  em vistas lateral (A, B), dorsal 
(C, D) e ventral (E, F). Holótipo de Scymnodon ichiharai NSMT-P 21723 (A, C, E) e parátipo BMNH 1983.11.8.1 (B, D, 
F). Barra de escala = 20 mm. 
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Figura 78. Detalhes morfológicos e variação das nadadeiras peitorais em Scymnodon ichiharai. Holótipo NSMT-P 21723 
(A). Parátipo NSMT-P 21724 (B). Parátipo TMFE 78 (C). Espécime não-tipo NMMBP 15843 (D). Barra de escala = 20 
mm. 
 

 
Figura 79. Detalhes morfológicos e variação das nadadeiras pélvicas em Scymnodon ichiharai. Parátipo NSMT-P 21724 
(A) e espécime não-tipo NMMBP 15843 (B). Barra de escala = 20 mm. 
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Figura 80. Detalhes morfológicos e variação do clásper em Scymnodon ichiharai, em vista dorsal. Holótipo NSMT-P 
21723 (A); parátipo BMNH 1983.11.8.1 (B); e NMMBP 15845 (C). Foto do espécime de Taiwan (NMMBP 15845) 
gentilmente cedida por W. T. White (CSIRO, Australia). Barra de escala = 5 mm. 
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Figura 81. Detalhes morfológicos e variação das nadadeiras dorsais de Scymnodon ichiharai. Variação da primeira 
nadadeira dorsal em (A, C, E); variação da segunda nadadeira dorsal em (B, D, F). Holótipo de Scymnodon ichiharai 
NSMT-P 21723 (A, B); parátipo NSMT-P 21724 (C, D); NMMBP 15843 (E, F). Barra de escala = 20 mm. 
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Figura 82. Detalhes morfológicos e variação das nadadeiras caudais de Scymnodon ichiharai. Holótipo de Scymnodon 
ichiharai NSMT-P 21723 (A); espécime não-tipo NMMBP  15843 (B); parátipo TMFE 1875 (C); parátipo TMFE 78 (D). 
Barra de escala = 20 mm. 
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Figura 83. Variação nos dentes anteriores de Scymnodon ichiharai. Holótipo de Scymnodon ichiharai NSMT-P 21723 (A); 
parátipo BMNH 1983.11.8.1 (B); parátipo TMFE 78 (C); espécime não-tipo TMFE 29616 (D). O asterisco indica a região 
sinfisial, sem (A, B) ou com um dente sobre a sínfise (C, D). Barra de escala = 5 mm. 
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Figura 84. Detalhes morfológicos da dentição de Scymnodon ichiharai. Dentes superiores da quarta fileira longitudinal 
(hemi-maxila esquerda) em A, B. Dentes inferiores antero-centrais (sobre a sínfise) em C–E. Espécime MZUSP MC 127 
não catalogado (A–D); NMMBP 15843 (E). Barra de escala = 2 mm. 
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Figura 85. Dentículos dérmicos de adultos de Scymnodon ichiharai (TMFE 1875). Dentículos dérmicos da região anterior 
da cabeça (A). Dentículos da região interspiracular (B). Dentículos da região branquial (C). Dentículos do tronco na altura 
primeira dorsal  (D). Detalhe das lâminas dorsais na região branquial (E). Dentículos da cauda na altura da segunda 
nadadeira dorsal (F). 
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Figura 86. Distribuição geográfica de Scymnodon ichiharai. Cada ponto indica mais de um espécime. O ponto superior 
compreende a localidade-tipo. 
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Figura 87. Espécimes de Scymnodalatias. A) Espécime de Scymnodalatias cf. garricki ZMH 122774 (fêmea juvenil, Oeste 
da Irlanda, Oceano Atlântico Nordeste, 417 mm TL). B) Embrião de Scymnodalatias cf. albicauda HUMZ 129360 (macho, 
Oceano Atlântico Sudeste, 170 mm TL). 
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Figura 88. Detalhes morfológicos de Scymnodalatias cf. garricki (ZMH 122774). Cabeça em vista lateral (A), dorsal (C) e 
ventral (E). Nadadeira peitoral em (B), pélvicas (D), caudal (F) e dorsais (G, H). Barra de escala = 20 mm. 
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Figura 89. Dentição de Scymnodalatias cf. garricki (ZMH 122774). A) Dentes antero-centrais. B) Dentes fileiras antero-
laterais (entre fileiras longitudinais 4 a 10). C) Detalhes dos dentes inferiores posteriores. Largura da raiz dentária dos 
dentes inferiores de aproximadamente 2 mm. 
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Figura 90. Dentículos dérmicos de Scymnodalatias cf. garricki (ZMH 122774) da região anterior da cabeça (A); região 
interspiracular (B); dorsal à primeira abertura branquial (C); no tronco, ventral à primeira nadadeira dorsal (D); e no tronco, 
ventral à segunda nadadeira dorsal (E). Em (F), dentículos dérmicos de embrião de Scymnodalatias cf. albicauda (HUMZ 
129360) mostrando a similaridade morfológica das lâminas dorsais, em diferentes estágios de maturação. Setas indicam as 
cristas transversais entre as cristas longitudinais. 
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Figura 91. A) Holótipo de Zameus squamulosus BMNH 1880.5.1.1 (fêmea adulta, Inoshima, Japão, 682 mm TL). B) 
Holótipo de Scymnodon obscurus MNHN 1884 388 (= Zameus squamulosus; fêmea juvenil, Costa do Sudão, 588 mm TL). 
C) espécime não-tipo MNHN 2002 1408 (fêmea adulta, Nova Caledônia, Oceano Pacífico Sudoeste, 770 mm TL);  D) 
MNRJ 30226 (fêmea adulta, costa do Estado do Espírito Santo, Brasil, Oceano Atlântico Sudoeste, 754 mm TL). 
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Figura 92. Espécimes de Zameus squamulosus A) ZMH 106147 (macho juvenil, talude continental do estado do Rio 
Grande do Sul, Brasil, Oceano Atlântico Sudoeste, 450 mm TL). B) ZMH 105520 (macho adulto, costa do Senegal, 
Oceano Atlântico Centro-Leste, 499 mm TL). C) MNHN 2012 0188 (fêmea juvenil, Ilhas Reunião, Oceano Índico Oeste, 
665 mm TL).  D) USNM 201761 (macho adulto, Costa da Venezuela, Oceano Atlântico Centro-Oeste, 470 mm TL). 
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Figura 93. Detalhes morfológicos e variação na região da cabeça de Zameus squamulosus em vistas lateral (A, B), dorsal 
(C, D) e ventral (E, F). Holótipo de Zameus squamulosus BMNH 1880.5.1.1 (A, C, E); espécime não tipo ZMH 106147 (B, 
D, F). Barra de escala = 20 mm. 
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Figura 94. Detalhes morfológicos e variação da nadadeira peitoral em Zameus squamulosus. Holótipo de Zameus 
squamulosus BMNH 1880.5.1.1 (A); holótipo de Scymnodon obscurus MNHN 1884 388 (B); MNHN 2002 1408 (C); 
MNHN 2002 1412 (D); USNM 400764 (E); ZMH 105520 (F). Barra de escala = 10 mm. 
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Figura 95. Detalhes morfológicos e variação da nadadeira pélvica em Zameus squamulosus. Holótipo de Zameus 
squamulosus BMNH 1880.5.1.1 (A); MNHN 2012 0188 (B); holótipo de Scymnodon obscurus (C); MNHN 2002 1412 (D). 
Barra de escala = 10 mm. 
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Figura 96. Detalhes morfológicos do clásper de Zameus squamulosus em vista dorsal (A, C–F) e vista ventral (B). 
Espécimes não-tipo USNM 220493 (A); USNM 220489 (B); USNM 201761 (C); USNM 400734 (D); SU 26784 (E); ZMH 
105520. Barra de escala = 5 mm. 
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Figura 97. Detalhes morfológicos e variação das nadadeiras dorsais de Zameus squamulosus. Variação na primeira 
nadadeira dorsal (A, C, E, G); variação na segunda nadadeira dorsal (B, D, F, H). Holótipo de Zameus squamulosus BMNH 
1880.5.1.1 (A, B); holótipo de Scymnodon obscurus MNHN 1884 388 (C, D); MNHN 2012 0188 (E, F); MNHN 2002 
1408 (G); MNHN 2002 1414 (H). Barra de escala = 10 mm. 
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Figura 98. Detalhes morfológicos e variação na nadadeira caudal de Zameus squamulosus. Holótipo de Zameus 
squamulosus BMNH 1880.5.1.1 (A); espécime não tipo MNRJ 30226 (B); holótipo de Scymnodon obscurus MNHN 1884 
388 (C); espécime não tipo MNHN 2012 0188 (D). Barra de escala = 10 mm. 
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Figura 99. Morfologia e variação na dentição de Zameus squamulosus. Dentes superiores anteriores (A), inferiores 
anteriores (B) e superior posteriores (C) do espécime USNM 220489. Dentes anteriores de USNM 220493 em (D), UF 
35688 (E) e MNHN 2002 1408 (F). Repare na variação da inclinação da cúspide central do dente inferior sinfisial (indicado 
pelo asterisco), e em USNM 220493 o dente sinfisial ser ausente. Largura das raízes dentárias aproximadamente 1,5 mm. 
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Figura 100. Detalhes morfológicos dos dentes superiores de Zameus squamulosus em vista labial (A, D), vista lingual (B, 
E) e lateral (C). Espécime MNHN 1997 3429 (A–C) e HUMZ 143441 (E, F). Barra de escala = 2 mm. 
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Figura 101. Detalhes morfológicos dos dentes inferiores de Zameus squamulosus em vista labial (A, C) e vista lingual (B, 
D). Espécime HUMZ 143441 (A, B); MZUSP não catalogado Taiwan (C, D). Barra de escala = 1 mm. 
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Figura 102. Dentículos dérmicos de Zameus squamulosus em juvenil USNM 220496 (314 mm TL). (A) Dentículos 
dérmicos na superfície dorsal da região anterior da cabeça; (B) dentículos dérmicos na região interspiracular; (C) dentículos 
dérmicos na superfície dorsal da região branquial; (D) dentículos dérmicos na região do tronco, ventral à primeira 
nadadeira dorsal; (E) dentículos dérmicos na região caudal, ventral à segunda nadadeira dorsal. Barra de escala = 1 mm. 
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Figura 103. Dentículos dérmicos de Zameus squamulosus em adulto USNM 220489 (532 mm TL). (A) Dentículos 
dérmicos na superfície dorsal da região anterior da cabeça; (B) dentículos dérmicos na região interspiracular; (C) dentículos 
dérmicos na superfície dorsal da região branquial; (D) dentículos dérmicos na região do tronco, ventral à primeira 
nadadeira dorsal; (E) dentículos dérmicos na região caudal, ventral à segunda nadadeira dorsal. Barra de escala = 1 mm. 
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Figura 104. Mapa de distribuição dos espécimes de Zameus squamulosus. Estrela preta indica a localidade do holótipo de 
Zameus squamulosus. Quadrado preto indica a localidade do holótipo de Scymnodon obscurus. Círculos amarelos indicam 
a localidade dos demais espécimes examinados. Cada ponto pode indicar mais de um espécime. 
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Figura 105. Espécimes de Somniosus complexo “large group”. A) MCZ 39609 (macho juvenil, costa de Boston, USA, 
Oceano Atlântico Noroeste, 1274 mm TL). B) AMNH 78231 (fêmea juvenil, Ilhas Canárias, Atlântico Centro-Leste, 1138 
mm TL). C) MNRJ 30230 (fêmea juvenil, Talude Continental da Costa do Espírito Santo, Atlântico Sudoeste, 1474 mm 
TL). D) UF 162500 (macho juvenil, Oceano Pacífico, 1505 mm TL). E) HUMZ 124830 (macho juvenil, Port of Hakodate, 
Japão, 1338 mm TL). 
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Figura 106. Espécimes de Somniosus complexo “small group”. A) Holótipo de Somniosus blauchotae (= Somniosus 
rostratus; fêmea adulta, Yeau Island, Oceano Atlântico  Nordeste, 1344 mm TL). B) MNHN 2000 1158 (fêmea juvenil, 
Irlanda, Oceano Atlântico  Nordeste, 1027 mm TL). C) BMNH 1906.11.12.1 (fêmea juvenil, Mar Mediterrâneo, 815 mm 
TL). D) MNHN 1898 1240 (macho juvenil, Nice, França, Mar Mediterrâneo, 469 mm TL). E) MZUSP não catalogado MC 
132 (macho adulto, Japão, 1090 mm TL). 
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Figura 107. Detalhes morfológicos da cabeça em vista lateral (A, B) e caracteres de separação entre os complexos de 
espécies de Somniosus, primeira nadadeira dorsal (C, D) e forma dos dentes superiores (E, F) e inferiores (G, H). Complexo 
de espécies “large group” em A, C, E, G; complexo “small group” em B, D, F, H. Repare na relativa maior quantidade de 
fileiras de dentes no arco superior do complexo “small group”, assim como a menor angulação da cúspide central. Barra de 
escala nas fotos A–D = 20 mm; barra de escala nas fotos E–H = 10 mm. 
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Figura 108. Detalhes morfológicos da dentição de Somniosus. Dentes superiores em vista labial (A, C) e lingual (B, D); 
dentes inferiores em vista lingual em E–F. Espécimes do complexo “large group” AMNH 78351 (A, B) e USNM 38213 
(F). Especimes do complexo “small group” BMNH 1906.11.12.7 (C–E). Sem escala. 
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Figura 109. Dentículos dérmicos dos complexos de espécies Somniosus da superfície dorsal da região anterior da cabeça 
(A, B); do tronco, ventral à primeira nadadeira dorsal (C, D); e cauda, ventral à segunda nadadeira dorsal. Espécime do 
complexo “large group” UF 162500 em (A, C, E); espécime do complexo “small group” MZUSP não catalogado MC 132 
(B, D, F). Barra de escala = 0,5 mm. 
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Figura 110. Mapa de distribuição dos espécimes do gênero Somniosus. Estrela vermelha indica a localidade do holótipo de 
Somniosus blauchotae (= Somniosus rostratus). Pontos vermelhos indicam a localidade dos espécimes do complexo 
Somniosus “small group”. Pontos amarelos indicam a localidade dos espécimes do complexo Somniosus “large group”. 
Pontos podem indicar mais de um espécime. 
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Figura 111. Canais cefálicos de linha lateral de Centroscymnus (MZUSP MN 07) em vista dorsal (A) e ventral (B). 
Anterior para esquerda em A, para cima em B. Barra de escala  = 10 mm. 
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Figura 112. Variação dos canais de linha lateral em Somniosidae. Canais cefálicos dorsais (A) e ventrais (B) em 
Scymnodon ringens (BMNH 1991.7.9.686-690). Detalhes dos canais cefálicos dorsais (lado esquerdo da cabeça) de 
Somniosus complexo “large group” UF 162500 (C). Em (B), repare na extensão do canal mandibular, ligando-se 
posteriormente com o canal hiomandibular. Em (C), repare na reentrância formada pela porção posterior do canal 
supraorbital, canal infraorbital e porção anterior do canal pós-orbital. Em todas as figuras, lado anterior para a esquerda 
Barra de escala = 10 mm. 
 



	   485	  

 
Figura 113. Musculatura cefálica e constritora superficial em Centroscymnus coelolepis (MZUSP não catalogado 
REVIZEE 01) em vistas dorsal (A), lateral (B) e ventral (C). Anterior para a direita. Barra de escala = 20 mm. 
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Figura 114. Musculatura cefálica e constritora superficial em Somniosus complexo “large group” (UF 182588) em vistas 
dorsal (A) e lateral (B). Repare a separação entre as sub-divisões do músculo adductor mandibulae superficialis, porém, 
ambos projetando-se antero-dorsalmente. Anterior para a direita. Barra de escala = 20 mm. 
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Figura 115. Musculatura hipobranquial e peitoral observada em Somniosidae. Músculos hipobranquiais em Scymnodon 
ichiharai (NMMBP 15843) em (A), após remoção dos músculos constritores superficiais. Músculos hipobranquiais após a 
remoção do músculo coraco-mandibularis (B) em Scymnodon ichiharai (NMMBP 15843). Musculatura peitoral ventral em 
Centroscymnus owstonii (UF 27597). Anterior para cima nas figs. A, B. Anterior para a direita na fig. C. Barra de escala = 
20 mm. 
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Figura 116. Musculatura intrínseca da primeira nadadeira dorsal (A) e segunda nadadeira dorsal (B). Musculatura caudal 
em (C). Primeira nadadeira dorsal de Scymnodon macracanthus NSMT-P 32079 (A); segunda nadadeira dorsal de 
Centroscymnus owstonii AMNH 78181 (B); nadadeira caudal de Zameus squamulosus USNM 94520 (C). Anterior para a 
direita. Barra de escala = 20 mm. 
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Figura 117. Neurocrânio de Centroscymnus coelolepis  em vista dorsal (A), ventral (B), lateral (C), occipital (D) e detalhe 
da parede pré-orbital em vista obliquo-dorsal (E). MZUSP não catalogado MN 07 (A–C),  USNM 38079 (D) e AMNH 
259393 (E). Asterisco indica o sulco de articulação com o processo orbital do palatoquadrado. Barra de escala = 10 mm. 
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Figura 118. Neurocrânio de Centroscymnus owstonii em vista dorsal (A), ventral (B), lateral (C), occipital (D) e detalhe da 
parede pré-orbital em vista obliquo-dorsal (E). AMNH 78181 (A, D–E); UF 27597 (C–D). Asterisco indica o sulco de 
articulação com o processo orbital do palatoquadrado. Sem escala. 
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Figura 119. Neurocrânio de Centroselachus crepidater (CSIRO não catalogado) em vistas dorsal (A), ventral (B), lateral 
(C), occipital (D) e detalhe da parede pré-orbital em vista obliquo-dorsal (E). Asterisco indica o sulco de articulação com o 
processo orbital do palatoquadrado. Barra de escala = 10 mm. 
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Figura 120. Neurocrânio de Scymnodalatias cf. albicauda (HUMZ 129360) em vistas dorsal (A, anterior; B, região central; 
C, região posterior), ventral (D, metade anterior; E, metade posterior), lateral (F, terço posterior; G, região central; H, terço 
anterior). Detalhe da crista do teto craniano em vista obliquo-dorsal (I). 
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Figura 121. Neurocrânio de Zameus squamulosus (HUMZ 143441) em vistas dorsal (A), ventral (B), lateral (C), occipital 
(D), e detalhe da região orbital (E). Asterisco indica o sulco de articulação com o processo orbital do palatoquadrado. Barra 
de escala = 20 mm. 
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Figura 122. Neurocrânio de Scymnodon ringens (BMNH 1991.7.9.686-690) em vistas dorsal (A), ventral (B), lateral (C), 
occipital (D) e detalhe da parede pré-orbital em vista obliquo–lateral (E). Asterisco indica o sulco de articulação com o 
processo orbital do palatoquadrado. Barra de escala = 10 mm. 
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Figura 123. Neurocrânio de Scymnodon macracanthus (CSIRO não catalogado) em vistas dorsal (A), ventral (B), lateral 
(C), occipital (D) e detalhe da parede pré-orbital em vista obliquo–lateral (E). Asterisco indica o sulco de articulação com o 
processo orbital do palatoquadrado. Barra de escala = 20 mm. 
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Figura 124. Neurocrânio de Scymnodon ichiharai (NMMBP 15843) em vistas dorsal (A), ventral (B), lateral (C), occipital 
(D) e detalhe da parede pré-orbital em vista obliquo–lateral (E). Asterisco indica o sulco de articulação com o processo 
orbital do palatoquadrado. Barra de escala = 20 mm. 
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Figura 125. Neurocrânio de Somniosus complexo “large group” (UF 182588) em vistas dorsal (A), ventral (B), lateral (C), 
occipital (D) e detalhe da parede pré-orbital em vista obliquo–lateral (E). Asterisco indica o sulco de articulação com o 
processo orbital do palatoquadrado. Barra de escala = 50 mm. 
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Figura 126. Neurocrânio de Somniosus complexo “small group” (BMNH 190611.12.7) em vistas dorsal (A), ventral (B), 
lateral (C), occipital (D) e detalhe da parede pré-orbital em vista obliquo–lateral (E). Asterisco indica o sulco de articulação 
com o processo orbital do palatoquadrado. Barra de escala = 20 mm. 
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Figura 127. Detalhes da região rostral em Scymnodalatias cf. albicauda HUMZ 129360 (A); Zameus squamulosus HUMZ 
143441 (B) e Centroselachus crepidater CSIRo não catalogado(C). Repare na similaridade entre as espécies das estruturas 
indicadas, evidenciando uma possível relação filogenética. 
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Figura 128. Detalhes da região rostral  (A, C, E) e do teto craniano (B, D, F) compartilhadas pelos representantes do 
gênero Scymnodon. Scymnodon ringens BMNH 1991.7.9.686-690 (A, B); Scymnodon macracanthus CSIRO não 
catalogado (C, D) e Scymnodon ichiharai NMMBP 15843 (E, F). Barra de escala nas figuras A, B = 5 mm. Barra de escala 
nas figuras C–F  = 10 mm. 
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Figura 129. Detalhes morfológicos da região orbital e ótica mostrando os padrões de comissura lateral. Padrão geral em 
Somniosidae (Scymnodon macracanthus CSIRO não catalogado; A, vista anterior; B, vista posterior); Somniosus complexo 
“large group” UF 182588 (C); Zameus squamulosus HUMZ 143441 (D). Barra de escala = 10 mm. 
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Figura 130. Arcos mandibular e hioide de Centroscymnus  em vistas dorsal (A), ventral (B) e lateral (C). Espécime 
Centroscymnus coelolepis MZUSP não catalogado MN 07. Barra de escala = 10 mm. 
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Figura 131. Arcos mandibular e hioide de Scymnodon  em vistas dorsal (A), ventral (B) e lateral (C). Espécime Scymnodon 
macracanthus CSIRO não catalogado. Barra de escala = 20 mm. 
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Figura 132. Arcos mandibular e hioide de Centroselachus crepidater  CSIRO não catalogado em vistas dorsal (A), ventral 
(B) e lateral (C). Barra de escala = 20 mm. 
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Figura 133. Arcos mandibular e hioide de Scymnodalaltias cf. albicauda HUMZ 129360 em vistas dorsal (A), ventral (B) 
e lateral (C). Asterisco indica a posição da cartilagem basihial, porém, não foi possível remover a pele para exposição da 
cartilagem. Barra de escala = 2 mm. 
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Figura 134. Arcos mandibular e hioide de Zameus squamulosus HUMZ 143441 em vistas dorsal (A), ventral (B) e lateral 
(C). Barra de escala = 10 mm. 
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Figura 135. Arcos mandibular e hioide de Somniosus complexo “large group” UF 182588 em vistas dorsal (A), ventral (B) 
e lateral (C). Barra de escala = 50 mm. 
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Figura 136. Arcos mandibular e hioide de Somniosus complexo “small group” BMNH 1906.11.12.7 em vistas dorsal (A), 
ventral (B) e lateral (C). Barra de escala = 20 mm. 
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Figura 137. Aspecto ventro-posterior da cartilagem ceratohial, mostrando a variação na projeção do processo posterior do 
ceratohial. A) Centroscymnus owstonii UF 27597; B) Scymnodon macracanthus CSIRO não catalogado; C) Centroselachus 
crepidater não catalogado; D) Zameus squamulosus HUMZ 143441; E) Somniosus complexo “large group” UF 182588; F) 
Somniosus complexo “small group” BMNH 1906.11.12.7; G Centrophorus granulosus BMNH 1906.11.12.8. Sem escala. 
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Figura 138. Arcos branquiais de Centroscymnus coelolepis (USNM 38079) em vistas dorsal (A) e ventral (B), 
representando o padrão geral encontrado em Somniosidae, exceto no gênero Somniosus. Figuras C  – E mostram a variação 
encontrada na cartilagem ceratobranquial 5. Centroscymnus owstonii UF 27597 (C); Scymnodon ichiharai (D); Zameus 
squamulosus (E). Um asterisco indica a presença de uma projeção na margem posterior da cartilagem ceratobranquial 5. 
Dois asteriscos indicam uma margem posterior da cartilagem ceratobranquial contínua, sem a projeção. Barra de escala nas 
figuras A – B = 10 mm. Demais figuras representadas sem escala. 
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Figura 139. Arcos branquiais de Somniosus complexo “small group” BMNH 1906.11.12.7 em vistas dorsal (A) e ventral 
(B). Um asterisco indica a presença de um processo no terço medial da margem anterior das cartilagens epibranquiais 
(exclusivo de Somniosus). Dois asteriscos indicam uma margem posterior da cartilagem ceratobranquial 5 contínua, sem 
qualquer projeção. Barra de escala = 20 mm. 
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Figura 140. Arcos branquiais de Somniosus complexo “large group” UF 182588 em vistas dorsal (A) e ventral (B). Um 
asterisco indica a presença de um processo no terço medial da margem anterior da cartilagem epibranquial 1 (exclusivo de 
Somniosus). Arcos posteriores removidos durante o processo de coleta do espécime. Barra de escala = 50 mm. 
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Figura 141. Cintura peitoral em vista ventral (A), lateral (B), obliquo-ventral (C) e detalhe da região de articulação entre a 
cintura e as cartilagens basais, representando o padrão observado em Somniosidae, exceto o gênero Somniosus. Scymnodon 
ichiharai NMMBP 15843(A, B, D) e Centroscymnus coelolepis USNM 38079 (C). Asteriscos indicam as projeções na 
superfície posterior da escápula. Figuras A, C – D, anterior para cima. Figura B anterior para a direita. Barra de escala = 10 
mm. 
 

 



	   514	  

 
Figura 142. Cintura peitoral em vista ventral (A) e lateral (B, C) de Somniosus complexo “small group”. Espécime 
MZUSP não catalogado MC 132 (A, B); BMNH 1906.11.12.7 (C). Barra de escala = 10 mm. 
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Figura 143. Variação no esqueleto das nadadeiras peitorais em Somniosidae. Somniosus complexo “large group” BMNH 
1906.11.12.7 (A); Scymnodon ringens BMNH 1991.7.9.686-690 (B); Scymnodon macracanthus NSMT-P 32079 (C); 
Scymnodon ichiharai NMMBP 15843 (D); Centroselachus crepidater BMNH 1987.1.21.88-90 (E); Zameus squamulosus 
HUMZ 143441 (F); Centroscymnus coelolepis USNM 38079 (G); Centroscymnus owstonii UERJ.AC 1460. Barra de 
escala = 10 mm. 
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Figura 144. Esqueleto das nadadeiras pélvicas em Somniosidae. Esqueleto pélvico completo de Centroscymnus coelolepis 
MZUSP não catalogado MN 07 (A) e detalhe da região de articulação da barra pubio-isquiádica com o basipterygium (B) 
em USNM 38079. Barra púbio-isquiádica de Scymnodalatias albicauda HUMZ 129360 (C) e detalhe da região de 
articulação com o basipterygium (D). Barra púbio-isquiádica de Somniosus complexo “small group” MZUSP não 
catalogado MC 132 (E) e de Centroselachus crepidater AMNH 58099C (F). 
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Figura 145. Variação na barra pubio-isquiadica em Somniosidae. Scymnodon ichiharai NMMBP 15843 (A); Scymnodon 
macracanthus USNM 408583 (B); Scymnodon ringens BMNH 1991.7.9.686-690 (C); Zameus squamulosus HUMZ 
143441 (D). Asterisco indica a margem posterior da barra pubio-isquiádica com uma concavidade. 
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Figura 146. Esqueleto do clásper de Centroscymnus coelolepis MNHN 2003 0376 em vistas dorsal (A) e ventral (B). 
Detalhe das cartilagens da glande em vista ventral (C), obliquo-dorsal (D) e medial-lateral (E). Barra de escala = 10 mm. 
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Figura 147. Esqueleto do clásper de Centroscymnus owstonii MNHN 2003 1691 em vistas dorsal (A) e ventral (B). 
Detalhe das cartilagens da glande em vista ventral (C), obliquo-dorsal (D) e medial-lateral (E). Barra de escala = 10 mm. 
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Figura 148. Esqueleto do clásper de Scymnodon ringens BMNH 1987.1.21.686-687 em vistas dorsal (A) e ventral (B). 
Detalhe das cartilagens da glande em vista dorsal (C) e obliquo-dorsal (D). Barra de escala = 10 mm. 
 

 



	   521	  

 
Figura 149. Esqueleto do clásper de Centroselachus crepidater BMNH 1981.3.16.22-23 em vistas dorsal (A) e ventral (B). 
Detalhe das cartilagens da glande em vista dorsal (C), ventral (D), obliquo-dorsal (E) e externo lateral (F). Repare na 
projeção dorso-lateral da margem dorsal da cartilagem ventral terminal. 
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Figura 150. Esqueleto do clásper de Zameus squamulosus SU 26784 em vistas dorsal (A) e ventral (B). Detalhe das 
cartilagens da glande em vista dorsal (C) e ventral (D). Nas fotos A, B e D, dado a má preservação do espécime, as vistas 
apresentadas apresentam certa obliquidade, não mostrando claramente a margem dorso-lateral da cartilagem ventral 
terminal projetando-se lateralmente, cobrindo parcialmente o espinho da glande. Na figura C, entretanto, a vista 
apresentada é puramente dorsal, com a cartilagem ventral terminal encobrindo o espinho. Barra de escala = 10 mm. 
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Figura 151. Esqueleto das nadadeiras dorsais de Centroscymnus. Primeira nadadeira dorsal em A, B; segunda nadadeira 
dorsal em C, D. Centroscymnus coelolepis AMNH 259393 (A, C); Centroscymnus owstonii AMNH 78181 (B, D). Barra de 
escala = 10 mm. 
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Figura 152. Esqueleto das nadadeiras dorsais de Centroselachus crepidater AMNH 55521 (A, B); Scymnodalatias cf. 
albicauda HUMZ 129360 (C, D); Zameus squamulosus SU 26784 (E, F) e USNM 94520 (G, H). Primeira nadadeira dorsal 
em A, C, E, G; segunda nadadeira dorsal em B, D, F, H. Repare na variação das cartilagens dorsais basais da segunda 
nadadeira dorsal entre os espécimes de Zameus squamulosus. 
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Figura 153. Esqueleto das nadadeiras dorsais de Scymnodon. Primeira nadadeira dorsal em B, D, F; segunda nadadeira 
dorsal em A, C, E. Scymnodon ringens BMNH 1991.7.9.686-690 (A, B); Scymnodon macracanthus NSMT-P 32079 (C, 
D); Scymnodon ichiharai NMMBP 15843 (E, F). 
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Figura 154. Esqueleto das nadadeiras dorsais de Somniosus. Primeira nadadeira dorsal em B, D; segunda nadadeira dorsal 
em A, C. Somniosus complexo “large group” HUMZ 124830 (A), HUMZ 219-08 (B); Somniosus complexo “small group” 
BMNH 1906.11.12.7  (C, D). Barra de escala = 10 mm. 
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Figura 155. Esqueleto caudal de Somniosidae. Esqueleto caudal completo de Centroscymnus owstonii UERJ.AC 1460 (A). 
Detalhe da região anterior do esqueleto caudal (ao redor da origem do lobo ventral) em Centroscymnus coelolepis (B); 
Centroselachus crepidater (C) e Zameus squamulosus (D). 
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Figura 156. Neurocrânio de Oxynotus bruniensis em vista dorsal (A), ventral (B) e detalhe da região orbital (C). Espécime 
HUMZ 91383 (A) e USNM 320641 (B, C). Repare no sulco para origem do músculo suborbitalis. Barra de escala = 10 
mm. 
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Figura 157. Esqueleto peitoral de Oxynotus bruniensis. A) Vista lateral da cintura peitoral. B) Vista ventral da cintura 
peitoral. C) Detalhe da região de articulação entre a cintura peitoral e as cartilagens basais da nadadeira peitoral. D) Vista 
ventral do esqueleto da nadadeira peitoral. Seta indica a presença do “hook-like process”. Asteriscos indicam a presença 
dos dois processos na superfície posterior da escápula, assim como nos Somniosidae (exceto Somniosus). Barra de escala = 
10 mm. 
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Figura 158. Neurocrânio de Squaliformes em vista dorsal (A–C) e ventral (D–F). Etmopterus pusillus USNM 221042 (A, 
D); Centroscyllium fabricii UF 159844 (B, E); Dalatias licha USNM 157844 (C, F). Repare na superfície contínua entre o 
ectethomoid process e a margem ventral da região orbital em Centroscyllium e Etmopterus, sem um sulco demarcado para 
origem do músculo suborbitalis. Barra de escala = 10 mm. 
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Figura 159. Neurocrânio de Squaliformes em vista dorsal (A, C) e ventral (B, D). Centrophorus granulosus BMNH 
1906.11.12.8 (A, B); Deania calcea ZMH ISH 902/1986 (C, D). Repare na superfície contínua entre o ectethomoid process 
e a margem ventral da região orbital, sem um sulco demarcado para origem do músculo suborbitalis. Barra de escala = 20 
mm. 
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Figura 160. Mandíbula em Squaliformes em vista ventral. Dalatias licha USNM 157844 (A); Oxynotus bruniensis USNM 
320641 (B); Centroscyllium fabricii UF 159844 (C); Etmopterus pusillus USNM 221042 (D); Centrophorus granulosus 
BMNH 1906.11.12.8 (E); Deania hystricosa USNM 320067 (F). Sem escala. 
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Figura 161. Cartilagens labiais em Squaliformes. Oxynotus bruniensis USNM 320641 (A); Dalatias licha USNM 157844 
(B); Centrophorus granulosus USNM 220221 (C); Deania hystricosa USNM 320067 (D). Sem escala. 
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Figura 162. Elementos branquiais ventrais de Squaliformes. Centrophorus granulosus BMNH 1906.11.12.8 (A); Squalus 
acanthias (B; modificado de Marinelli & Strenger, 1959); elementos remanescentes de Deania hystricosa USNM 320067 
(C); Etmopterus pusillus USNM 221042 (D); Oxynotus bruniensis USNM 320641 (E); Centroscyllium fabricii USNM 
35579 (F). Sem escala. 
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Figura 163.  Padrão morfológico do músculo adductor mandibulae superficialis em Squaliformes. Oxynotus bruniensis 
USNM 320641 (A); Centrophorus granulosus USNM 220221 (B); Etmopterus pusillus USNM 221042 (C); 
Centroscyllium fabricii UF 159844 (D). Sem escala. 
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Figura 164. Esqueleto das nadadeiras peitorais em Squaliformes. Squalus megalops MZUSP 110793 (A, B); 
Centroscyllium fabricii USNM 35579 (C) UF 159844 (D); Etmopterus pusillus USNM 221042 (E, F). Setas brancas 
indicam a região homóloga correspondente à região do hook-like process. Barra de escala = 10 mm. 
 



	   537	  

 

 

 
Figura 165. Esqueleto das nadadeiras peitorais em Squaliformes. Centrophorus granulosus USNM 220221 (A); Isistius 
brasiliensis MNHN 1996 0465 (B) Dalatias licha USNM 157844 (C); Euprotomicrus bispinatus BPBM 40404 (D). Setas 
brancas indicam a região homóloga correspondente à região do hook-like process. Setas pretas indicam a região de 
articulação com a cintura peitoral. Barra de escala = 10 mm. 
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Figura 166. Esqueleto das nadadeiras peitorais em Deania. Deania calcea USNM MZUSP uncat (A); Deania 
quadrispinosum SAIAB 188437 (B). Setas brancas indicam a região homóloga correspondente à região do hook-like 
process. Setas pretas indicam a região de articulação com a cintura peitoral. Barra de escala = 10 mm. 
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Anexo 10.3. Tabelas 
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Tabela 1 – Dados morfométricos de Centroscymnus coelolepis. Abreviações: max, máximo; min, mínimo; SD, desvio-padrão. 
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Tabela 1 – continuação 
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Tabela 2 – Dados merísticos de Centroscymnus coelolepis. Abreviações: max, máximo; min, mínimo; SD, desvio-padrão. 
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Tabela 3 – Dados morfométricos de Centroscymnus owstonii. Abreviações: max, máximo; min, mínimo; SD, desvio-padrão. 
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Tabela 3 – continuação 
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Tabela 4 – Dados merísticos Centroscymnus owstonii. Abreviações: max, máximo; min, mínimo; SD, desvio-padrão. 
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Tabela 5 – Dados morfométricos de Centroselachus crepidater. Abreviações: max, máximo; min, mínimo; SD, desvio-padrão. 
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Tabela 5 – continuação 
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Tabela 6 – Dados merísticos de Centroselachus crepidater. Abreviações: max, máximo; min, mínimo; SD, desvio-padrão. 
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Tabela 7 – Dados morfométricos de Scymnodon ringens. Abreviações: max, máximo; min, mínimo; SD, desvio-padrão. 
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Tabela 7 – continuação 
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Tabela 7 – continuação 
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Tabela 8 – Dados merísticos de Scymnodon ringens. Abreviações: max, máximo; min, mínimo; SD, desvio-padrão. 
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Tabela 9 – Dados morfométricos de Scymnodon macracanthus. Abreviações: max, máximo; min, mínimo; SD, desvio-padrão. 

 
 



	   554	  

Tabela 9 – continuação 
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Tabela 10 – Dados merísticos de Scymnodon macracanthus. Abreviações: max, máximo; min, mínimo; SD, desvio-padrão. 
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Tabela 11 – Dados morfométricos de Scymnodon ichiharai. Abreviações: max, máximo; min, mínimo; SD, desvio-padrão. 
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Tabela 11 – continuação 
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Tabela 12 – Dados merísticos de Scymnodon ichiharai. Abreviações: max, máximo; min, mínimo; SD, desvio-padrão. 
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Tabela 13 – Dados morfométricos de Scymnodalatias. Dados das demais espécies retirados de literatura (Taniuchi & Garrick, 1986; Kukuyev & Konovalenko, 1988)	   
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Tabela 13 – continuação 
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Tabela 14 – Dados merísticos de Scymnodalatias. Dados das demais espécies retirados de literatura (Taniuchi & Garrick, 1986; Kukuyev & Konovalenko, 1988) 
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Tabela 15 – Dados morfométricos de Zameus squamulosus. Abreviações: max, máximo; min, mínimo; SD, desvio-padrão. 
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Tabela 15 – continuação. 
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Tabela 16 – Dados merísticos de Zameus squamulosus. Abreviações: max, máximo; min, mínimo; SD, desvio-padrão.  
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Tabela 17 – Dados morfométricos de Somniosus complexo “large group”. Abreviações: max, máximo; min, mínimo; SD, desvio-padrão. 
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Tabela 17 – continuação. 
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Tabela 18 – Dados merísticos de Somniosus complexo “large group”. Abreviações: max, máximo; min, mínimo; SD, desvio-padrão. 
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Tabela 19 – Dados morfométricos de Somniosus complexo “small group”. Abreviações: max, máximo; min, mínimo; SD, desvio-padrão. 
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Tabela 19 – continuação. 
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Tabela 20 – Dados merísticos de Somniosus complexo “small group”. Abreviações: max, máximo; min, mínimo; SD, desvio-padrão. 
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