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LISTA DE ABREVIAÇÕES ANATÔMICAS 

bp-  basipterígeo 

bpi- barra puboisquiádica 

btp- barra transversa na cintura peitoral 

cbp- côndilo único para articulação com as basais peitorais 

cor- barra coracóide 

cpa- côndilo para articulação com a primeira radial alargada 

cpb- côndilo para articulação com o basipterigio 

ctp- cartilagem para sustentação do tenáculo pre-pelvico 

es- escápula 

esc- escapulocoracóide 

est- elemto intermediadrio na coracoide ou “esterno” 

fad- fenestra antero-dorsal 

fav- fenestra antero-ventral 

fm- forames peitorais 

fmd- fenestra medio-dorsal 

fms- faceta para o mesopterigio 

fmt- faceta para o metapterigio 

fmv- fenestra medio-ventral 

fo- forames obturadores 

for- forame diazonal 

fpa- faceta para a primeira radial alargada 

fpb- faceta para o basipterigio 

fpv- faceta para as series radiais pélvicas 

fpd- fenestra postero-dorsal 
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fpr- faceta para o propterigio 

fpv- fenestra postero-ventral 

fsp- fossa no processo escapular 

mes- mesopterígio 

mes+met- mesopterigio e metapterigio formando uma basal composta 

met- metapterígio 

msc- mesocôndilo 

msc+mtc- côndilo para o mesopterigio e metapterigio 

mtc- metacôndilo 

pc- procôndilo 

pc+msc- côndilo para o propterigio e mesopterigio 

pet- series radiais da nadadeira peitoral 

pev- series radiais da nadadeira pélvica 

psc- processo escapular 

pi- processo ilíaco 

pis- processo isquial 

ppf- processo posterior filiforme no processo escapular 

ppl- processo lateral pré-pélvico  

ppp- processo mediano pré-pélvico 

pra- primeira radial alargada 

pro- propterígio 

pro+mes- propterigio e mesopterigio formando uma basal composta 

pro+mes+met- propterigio, mesopterigio e metapterigios formando uma basal 

composta  

pta- processo triangular anterior no propterigio ou basal peitoral composta 
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pte- processo triangular posterior na escapula 

ptp- processo triangular posterior na coracoide 

rd- radiais distais 

rm- radias mediais 

rp- radiais proximais 

scp- supraescápula  
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Figura 1. Chlamydoselachus anguineus, macho, 1345mm CT.  

A- Região de articulação da cintura peitoral em detalhe; B- Superfície proximal das basais 

peitorais; C- Vista lateral esquerda da cintura peitoral; D- Vista posterior da cintura 

peitoral; E- Vista frontal da cintura peitoral; F- Vista ventral da cintura peitoral; G- Vista 

ventral da nadadeira peitoral esquerda.  
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Figura 2. Chlamydoselachus anguineus, fêmea, 1000mm CT. 

Vista ventral da nadadeira e cintura pélvica. 
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Figura 3. Heptranchias perlo, macho, 821mm CT.  

A- Vista ventral da barra coracoide; B- Vista lateral esquerda da cintura peitoral; C- Vista 

posterior da base da escapula; D- Vista ventral da nadadeira peitoral direita; E- Vista 

ventral da nadadeira e cintura pélvicas; F- Vista obliqua da cintura pélvica. 
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Figura 4. Hexanchus griseus, macho, 1300mm CT.  

A- Vista posterior da escapula; B- Vista lateral esquerda da cintura peitoral; C- Vista 

posterior da cintura peitoral; D- Vista frontal da cintura peitoral; E- Vista ventral da 

nadadeira peitoral esquerda; F- Vista ventral da cintura peitoral. 



5 
 

 

Figura 5. Hexanchus griseus, macho, 1300mm CT.  

A- Vista ventral da cintura pélvica e da nadadeira pélvica esquerda; B- Vista lateral 

esquerda da cintura pélvica ressaltando a região de articulação. 
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Figura 6. Notorynchus cepedianus, macho, 620mm CT.  

A- Vista proximal da basais peitorais; B- Detalhe da região de articulação na base da 

escapula; C- Vista lateral direita da cintura peitoral; D- Vista posterior da base da 

escapula; E- Vista ventral da barra coracoide; F- Vista ventral da nadadeira peitoral 

esquerda. 
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Figura 7. Notorynchus cepedianus, macho, 620mm CT.  

A- Vista ventral da cintura peitoral e da nadadeira peitoral direita; B- Vista lateral 

esquerda da escapula; C- Vista posterior da escapula; D- Vista ventral da cintura pélvica 

e das nadadeiras pélvicas; E- Vista lateral direita da cintura pélvica e da nadadeira pélvica 

direita. 
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Figura 8. Echinorhinus cookei, fêmea, 1500mm CT.  

A- Vista lateral esquerda da cintura peitoral; B- Vista posterior da cintura peitoral; C- 

Vista ventral da nadadeira peitoral esquerda; D- Vista ventral da cintura pélvica; E- Vista 

ventral da nadadeira pélvica direita; F- Detalhe da região de articulação na cintura 

pélvica.  
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Figura 9. Squalus acanthias, macho, 575mm CT.  

A- Detalhe da região de articulação na cintura peitoral; B- Face proximal das basais 

peitorais; C- Vista posterior da cintura peitoral; D- Vista ventral da nadadeira peitoral 

direita. 
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Figura 10. Squalus acanthias, macho, 575mm CT.  

A- Vista obliqua da cintura pélvica expondo a região de articulação; B- Vista ventral da 

nadadeira pélvica esquerda. 
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Figura 11. Squalus cubensis, macho, 370mm CT. 

A- Vista ventral da barra coracoide; B- Vista ventral da nadadeira peitoral esquerda; C- 

Vista ventral da nadadeira e cintura pélvicas; D- Vista lateral esquerda da cintura peitoral. 
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Figura 12.   Squalus megalops, fêmea, 512mm CT.  

A- Detalhe da região de articulação na cintura peitoral; B- Vista proximal das basais 

peitorais; C- Vista lateral esquerda da cintura peitoral; D- Vista frontal da cintura peitoral; 

E- Vista posterior da cintura peitoral; F- Vista ventral da cintura peitoral; G- Vista ventral 

da nadadeira peitoral esquerda. 
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Figura 13. Squalus megalops, fêmea, 512mm CT.  

A- Detalhe da região de articulação na cintura pélvica; B- Vista ventral da nadadeira 

pélvica direita. 
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Figura 14. Centrophorus granulosus, fêmea, 395mm CT.  

A- Vista ventral da barra coracoide; B- Vista lateral esquerda da cintura peitoral; C- Vista 

posterior da base da escapula; D- Vista ventral da nadadeira peitoral esquerda; E- Vista 

ventral da cintura pélvica; F- Vista ventral da nadadeira e cintura pélvicas. 
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Figura 15. Deania calcea, fêmea, 1004mm CT.  

A- Vista ventral da porção esquerda da barra coracoide; B- Vista lateral esquerda da 

cintura peitoral; C- Vista ventral da nadadeira peitoral esquerda; D- Vista posterior da 

base da escapula; E- Vista ventral da nadadeira e cintura pélvicas; F- Vista obliqua da 

cintura pélvica expondo a região de articulação.  
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Figura 16. Centroscyllium fabricii, fêmea, 530mm CT.  

A- Vista lateral direita da cintura peitoral; B- Detalhe da região de articulação na base da 

escapula; C- Face proximal das basais peitorais; D- Vista posterior da cintura peitoral; E- 

Vista frontal da cintura peitoral; F- Vista ventral da nadadeira peitoral direita. 
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Figura 17. Centroscyllium fabricii, fêmea, 530mm CT.  

A- Vista ventral da cintura pélvica; B- Vista ventral da nadadeira e cintura pélvicas. 
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Figura 18. Etmopterus bigelowi, macho, 470mm CT.  

A- Vista lateral esquerda da cintura peitoral; B- Vista posterior da base da escapula; C- 

Vista ventral da nadadeira peitoral esquerda; D- Vista ventral da cintura pélvica; E- Vista 

ventral da nadadeira pélvica direita. 
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Figura 19. Etmopterus pusillus, fêmea, 530mm CT.  

A- Vista proximal das basais peitorais; B- Vista posterior da base da escapula; C- Vista 

lateral direita da cintura peitoral; D- Vista posterior da cintura peitoral; E- Vista ventral 

da cintura peitoral; F- Vista ventral da nadadeira peitoral esquerda. 
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Figura 20. Etmopterus pusillus, fêmea, 530mm CT.  

A- Vista oblique da cintura pélvica expondo região de articulação; B- Vista ventral da 

nadadeira pélvica direita. 
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Figura 21. Trigonognathus kabeyai, macho, 250mm CT.  

A- Vista lateral direita da escapula em detalhe; B- Vista lateral esquerda da escapula; C- 

Vista posterior da base da escapula; D- Vista frontal da cintura peitoral; E- Vista posterior 

da cintura peitoral; F- Vista ventral da nadadeira peitoral esquerda. 
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Figura 22. Trigonognathus kabeyai, macho, 250mm CT.  

A- Vista ventral da cintura pélvica e da nadadeira pélvica esquerda; B- Vista ventral 

obliqua da cintura pélvica em detalhe ressaltando a região de articulação. 
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Figura 23. Centroscymnus coelolepis, fêmea, 450mm CT.  

A- Vista posterior da base da escapula; B- Vista lateral esquerda da cintura peitoral; C- 

Vista da face proximal das basais peitorais; D- Vista frontal da cintura peitoral; E- Vista 

posterior da cintura peitoral; F- Vista ventral da cintura peitoral; G- Vista ventral da 

nadadeira peitoral direita. 
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Figura 24. Centroscymnus coelolepis, fêmea, 450mm CT.  

A- Vista ventral da cintura pélvica; B- Vista ventral da nadadeira e cintura pélvicas. 
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Figura 25. Centroscymnus owstonii, fêmea, 700mm CT.  

A- Detalhe da região de articulação na base da escapula; B- Vista lateral direita da cintura 

peitoral; C- Vista frontal da cintura peitoral; D- Vista posterior da cintura peitoral; E- 

Vista da face proximal das basais peitorais; F- Vista ventral da cintura peitoral; G- Vista 

ventral da nadadeira peitoral esquerda. 
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Figura 26. Centroscymnus owstonii, fêmea, 700mm CT.  

A- Vista ventral da barra coracoide; B- Vista lateral esquerda da cintura peitoral; C- Vista 

posterior da cintura peitoral; D- Vista ventral da nadadeira peitoral esquerda; E- Vista 

ventral da cintura pélvica; F- Vista obliqua da nadadeira pélvica expondo a região de 

articulação; G- Vista ventral da nadadeira pélvica esquerda.   
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Figura 27. Centroselachus crepidater, fêmea, 300mm CT.  

A- Vista ventral da barra coracoide e da nadadeira peitoral direita; B- Vista lateral direita 

da cintura peitoral; C- Vista posterior da cintura peitoral; D- Vista ventral da nadadeira e 

cintura pélvicas; E- Vista oblíqua da cintura pélvica expondo a região de articulação.   
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Figura 28. Scymnodon ichiharai, fêmea, 1317mm CT.  

A- Vista ventral da porção direita da barra coracoide; B- Vista ventral da nadadeira 

peitoral direita; C- Vista lateral esquerda da cintura peitoral; D- Vista posterior da base 

da escapula; E- Vista ventral da nadadeira e cintura pélvicas; F- Vista ventral da cintura 

pélvica. 
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Figura 29. Scymnodon ringens, fêmea, 507mm CT.  

A- Vista ventral da porção esquerda da cintura peitoral; B- Vista lateral esquerda da 

cintura peitoral; C- Vista posterior da base da escapula; D- Vista ventral da nadadeira 

peitoral direita; E- Vista ventral da nadadeira e cintura pélvicas; F- Vista ventral da 

cintura pélvica. 
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Figura 30. Scymnodalatias albicauda, macho, 171mm CT.  

A- Vista ventral da cintura peitoral; B- Vista lateral direita da cintura peitoral; C- Vista 

ventral da porção direita da barra coracoide; D- Vista ventral da nadadeira peitoral direita; 

E- Vista ventral da nadadeira e cintura pélvicas; F- Vista ventral da nadadeira pélvica em 

detalhe expondo a região de articulação. 
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Figura 31. Somniosus rostratus, macho, 1319mm CT.  

A- Vista ventral da porção direita da cintura peitoral; B- Vista ventral da nadadeira 

peitoral direita; C- Vista lateral esquerda da cintura peitoral; D- Vista posterior da base 

da escapula; E- Vista ventral da nadadeira e cintura pélvicas; F- Detalhe da região de 

articulação na cintura pélvica. 
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Figura 32. Zameus squamulosus, fêmea, 351mm CT.  

A- Vista ventral da cintura peitoral; B- Vista da face proximal das basais peitorais; C- 

Vista posterior da base da escapula; D- Vista lateral-direita da cintura peitoral; E- Vista 

posterior da cintura peitoral; F- Vista ventral da nadadeira peitoral direita. 
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Figura 33. Zameus squamulosus, fêmea, 351mm CT.  

A- Vista ventral da barra coracoide; B- Vista lateral direita da cintura peitoral; C- Vista 

ventral da nadadeira peitoral direita; D- Vista ventral da nadadeira e cintura pélvicas; E- 

Detalhe da região de articulação na cintura pélvica. 
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Figura 34. Oxynotus bruniensis, fêmea, 465mm CT.  

A- Vista ventral da barra coracoide; B- Vista lateral direita da cintura peitoral; C- Vista 

posterior da escapula; E- Vista ventral da nadadeira peitoral direita; F- Vista ventral da 

nadadeira pélvica esquerda; G- Vista ventral da cintura pélvica.   
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Figura 35. Dalatias licha, fêmea, 361mm CT.  

A- Vista ventral da barra coracoide; B- Vista lateral esquerda da escapula; C- Vista 

posterior a escapula; D- Vista ventral da nadadeira peitoral direita; E- Vista ventral da 

nadadeira e cintura pélvicas; F- Vista obliqua da cintura pélvica expondo a região de 

articulação.  
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Figura 36. Euprotomicrus bispinatus, fêmea, 255mm CT.  

A- Vista ventral da barra coracoide; B- Vista lateral esquerda da escapula; C- Vista 

posterior da base da escapula; D- Vista ventral da nadadeira peitoral esquerda; E- Vista 

ventral das nadadeiras e cintura pélvicas; F- Detalhe da região de articulação na cintura 

pélvica. 
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Figura 37. Isistius brasiliensis, fêmea, 479mm CT.  

A- Vistas frontal, posterior e ventral da cintura peitoral; B- Vista lateral direita da cintura 

peitoral; C- Vista ventral da nadadeira peitoral direita; D- Vista ventral da nadadeira e 

cintura pélvicas. 
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Figura 38. Squaliolus laticaudus, femea, 222mm CT.  

A- Vista lateral esquerda da cintura peitoral; B- Vista lateral direita da cintura peitoral e 

da nadadeira peitoral direita; C- Vista ventral da cintura pélvica e das nadadeiras pélvicas. 
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Figura 39. Pristiophorus cirratus, fêmea, 1100mm CT.  

A- Vistas ventrais da barra coracoide e da nadadeira peitoral esquerda; B- Vista lateral 

esquerda da escapula; C- Vista ventral da nadadeira e cintura pélvicas; D- Vista ventral 

obliqua da cintura pélvica expondo a região de articulação. 
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Figura 40. Pristiophorus japonicus, fêmea, 900mm CT.  

A- Face proximal das basais peitorais; B- Vista lateral direita da base da escapula; C- 

Vista lateral direita da cintura peitoral; D- Vista frontal da cintura peitoral; E- Vista 

posterior da cintura peitoral; F- Vista ventral da cintura peitoral; G- Vista ventral da 

nadadeira peitoral direita. 
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Figura 41. Pristiophorus japonicus, macho, 510mm CT.  

A- Vista ventral obliqua da cintura pélvica expondo a região de articulação; B- Vista 

ventral da nadadeira e cintura pélvicas.  
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Figura 42. Squatina guggenheim, fêmea, 450mm CT.  

A- Face proximal das basais peitorais; B- Vista lateral esquerda da cintura peitoral; C- 

Vista posterior da base da escapula; D- Vista posterior da cintura peitoral; E- Vista frontal 

da cintura peitoral; F- Vista ventral da cintura peitoral; G- Vista ventral da nadadeira 

peitoral esquerda.  
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Figura 43. Squatina guggenheim, fêmea, 450mm CT. A- Vista ventral da cintura pélvica 

com detalhe da região de articulação; B- Vista ventral da nadadeira pélvica esquerda.  
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Figura 44. Heterodontus francisci, fêmea, 324mm CT.  

A- Vista lateral esquerda da base da escapula; B- Detalhe do processo escapula e da 

supraescápula; C- Face proximal das basais peitorais; D- Vista lateral esquerda da 

escapula; E- Vista frontal da cintura peitoral; F- Vista posterior da cintura peitoral; G- 

Vista ventral da barra coracoide; H- Vista ventral da nadadeira peitoral esquerda. 
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Figura 45. Heterodontus francisci, fêmea, 324mm CT.  

Vista ventral da nadadeira e cintura pélvica. 
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Figura 46. Heterodontus zebra, fêmea, 305mm CT.  

A- Vista ventral da barra coracoide; B- Vista lateral esquerda da escapula; C- Vista 

ventral da nadadeira peitoral esquerda; D- Vista ventral obliqua da cintura pélvica 

ressaltando a região de articulação; E- Vista ventral da nadadeira pélvica esquerda. 
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Figura 47. Chiloscyllium punctatum, macho, 650mm CT.  

A- Vista ventral da barra coracoide; B- Vista lateral direita da escapula; C- Vista ventral 

da nadadeira peitoral direita; D- Vista ventral da cintura pélvica; E- Vista ventral da 

nadadeira pélvica direita. 
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Figura 48. Chiloscyllium griseum, macho, 205mm CT.  

A- Vistas ventrais da barra coracoide e nadadeira peitoral esquerda; B- Vista lateral 

esquerda da escapula; C- Vista ventral da cintura pélvica; D- Vista ventral das nadadeira 

e cintura pélvicas. 
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Figura 49. Chiloscyllium plagiosum, fêmea, 153mm CT.  

A- Face proximal da basais peitorais; B- Vista lateral direita da base da escapula; C- Vista 

lateral direita da escapula; D- Detalhe do processo escapular e da supraescápula; E- Vista 

ventral da barra coracoide; F- Vista ventral da nadadeira peitoral direita.  
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Figura 50. Chiloscyllium plagiosum, fêmea, 153mm CT.  

A- Vistas ventrais da barra coracoide e nadadeira peitoral direita; B- Vista lateral esquerda 

da escapula; C- Vista ventral da nadadeira e cintura pélvicas; D- Detalhe da região de 

articulação na cintura pélvica. 
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Figura 51. Hemiscyllium ocellatum, macho, 720mm CT.  

A- Vista lateral direita da base da escapula; B- Vista lateral direita da escapula; C- Detalhe 

do processo escapular e da supraescápula; D- Face proximal das basais peitorais; E- Vista 

ventral da barra coracoide; F- Vista ventral da nadadeira peitoral direita. 
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Figura 52. Hemiscyllium ocellatum, macho, 720mm CT.  

A- Detalhe da região de articulação na cintura pélvica; B- Vista ventral da nadadeira e 

cintura pélvicas. 
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Figura 53. Ginglymostoma cirratum, macho, 485mm CT.  

A- Vista lateral esquerda da base da escapula; B- Face proximal da basais peitorais; C- 

Vista ventral da barra coracoide; D- Detalhe do processo escapular e da supraescápula; 

E- Vista lateral esquerda da escapula; F- Vista ventral da nadadeira peitoral esquerda. 
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Figura 54. Ginglymostoma cirratum, macho, 485mm CT.  

A- Vista ventral da cintura peitoral e da nadadeira peitoral esquerda; B- Vista lateral 

esquerda da escapula; C- Vista lateral esquerda da escapula ressaltando a região de 

articulação; D- Vista ventral da cintura pélvica e da nadadeira pélvica esquerda; E- Vista 

ventral da cintura pélvica ressaltando a região de articulação.  
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Figura 55. Stegostoma fasciatum, fêmea, 350mm CT.  

A- Face proximal das basais peitorais; B- Vista lateral direita da base da escapula; C- 

Vista lateral direita da cintura peitoral; D- Vista frontal da cintura peitoral; E- Vista 

posterior da cintura peitoral; F- Vista ventral da cintura peitoral; G- Vista ventral da 

nadadeira peitoral direita. 
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Figura 56. Stegostoma fasciatum, macho, 350mm CT.  

A- Vista ventral da cintura peitoral; B- Vista ventral da nadadeira peitoral direita; C- 

Vista lateral direita da escapula; D- Vista posterior da escapula; E- Vista ventral da 

cintura pélvica; F- Vista ventral da nadadeira pélvica esquerda. 
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Figura 57. Rhincodon typus, fêmea, 512mm CT.  

A- Vista ventral da barra coracoide; B- Vista lateral direita da escapula; C- Vista posterior 

da base da escapula; D- Vista ventral da nadadeira peitoral direita; E- Vista ventral da 

nadadeira e cintura pélvicas. 
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Figura 58. Isurus oxyrinchus, fêmea, 745mm CT.  

A- Vista lateral esquerda da base da escapula; B- Face proximal das basais peitorais; C- 

Vista ventral da barra coracoide; D- Vista lateral esquerda da cintura peitoral; E- Vista 

ventral da nadadeira peitoral esquerda. 
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Figura 59. Isurus oxyrinchus, fêmea, 745mm CT.  

A- Vista ventral obliqua da cintura pélvica ressaltando a região de articulação; B- Vista 

ventral da nadadeira e cintura pélvicas. 
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Figura 60. Lamna nasus, fêmea, 750mm CT.  

A- Vista ventral da barra coracoide; B- Vista lateral esquerda da cintura peitoral; C- Vista 

posterior da base da escapula; D- Vista ventral da nadadeira peitoral esquerda; E- Vista 

ventral da nadadeira pélvica esquerda; F- Vista ventral da cintura pélvica. 
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Figura 61. Pseudocarcharias kamoharai, fêmea, 910mm CT.  

A- Face proximal das basais peitorais; B- Vista lateral direita da base da escapula; C- 

Vista lateral direita da cintura peitoral; D- Vista posterior da cintura peitoral; E- Vista 

frontal da cintura peitoral; F- Vista ventral da cintura peitoral; G- Vista ventral da 

nadadeira peitoral direita. 
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Figura 62. Pseudocarcharias kamoharai, fêmea, 910mm CT.  

A- Vista ventral da barra coracoide e nadadeira peitoral direita; B- Vista posterior da 

escapula; C- Vista lateral esquerda da escapula; D- Vista ventral da nadadeira e cintura 

pélvicas; E- Vista ventral obliqua da cintura pélvica ressaltando a região de articulação.  

  



63 
 

 

Figura 63. Alopias superciliosus, macho, 545mm CT.  

A- Detalhe da região de articulação na base da escapula; B- Face proximal das basais 

peitorais; C- Vista lateral direita da escapula; D- Vista posterior da cintura peitoral; E- 

Vista frontal da cintura peitoral; F- Vista ventral da cintura peitoral; G- Vista ventral da 

nadadeira peitoral esquerda. 
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Figura 64. Alopias superciliosus, macho, 545mm CT.  

A- Vista ventral obliqua da cintura pélvica ressaltando a região de articulação; B- Vista 

ventral da nadadeira e cintura pélvicas.  
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Figura 65. Carcharias taurus, fêmea, 140mm CT.  

A- Vista ventral da barra coracoide; B- Vista lateral esquerda da cintura peitoral; C- Vista 

ventral da nadadeira peitoral esquerda; D- Vista ventral obliqua da cintura pélvica 

ressaltando a região de articulação; E- Vista ventral da cintura pélvica; F- Vista ventral 

da nadadeira pélvica esquerda. 
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Figura 66. Mitsukurina owstoni, fêmea, 1112mm CT.  

A- Detalhe da região de articulação na base da escapula esquerda; B- Face proximal das 

basais peitorais; C- Vista lateral esquerda da cintura peitoral; D- Vista posterior da cintura 

peitoral; E- Vista frontal da cintura peitoral; F- Vista ventral da cintura peitoral; G- Vista 

ventral da nadadeira peitoral esquerda. 
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Figura 67. Mitsukurina owstoni, fêmea, 1112mm CT.  

A- Vista ventral da cintura peitoral; B- Vista posterior da cintura peitoral; C- Vista ventral 

da nadadeira peitoral esquerda; D- Vista ventral da nadadeira e cintura pélvicas; E- Vista 

ventral obliqua da cintura pélvica expondo a região de articulação.  
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Figura 68. Apristurus brunneus, macho, 445mm CT.  

A- Vista ventral da barra coracoide; B- Vista lateral direita da escapula; C- Vista posterior 

da base da escapula; D- Vista ventral da nadadeira peitoral direita; E- Vista ventral 

obliqua da cintura pélvica expondo a região de articulação; F- Vista ventral da nadadeira 

e cintura pélvicas. 
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Figura 69. Apristurus parvipinnis, macho, 588mm CT.  

A- Vista ventral da barra coracoide; B- Vista ventral da nadadeira peitoral direita; C- 

Vista lateral direita da escapula; D- Vista posterior da base da escapula; E- Vista ventral 

da nadadeira pélvica direita; F- Vista ventral da cintura pélvica; G- Vista ventral obliqua 

da nadadeira pélvica expondo a região de articulação. 
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Figura 70. Cephaloscyllium umbratile, femea, 325mm CT.  

A- Vista ventral da barra coracoide; B- Vista ventral da nadadeira peitoral direita; C- 

Vista lateral esquerda da escapula; D- Vista posterior da escapula; E- Vista ventral da 

nadadeira e cintura pélvicas; F- Vista ventral obliqua da cintura pélvica. 

 

  



71 
 

 

Figura 71. Holohalaelurus sp., macho, 335mm CT.  

A- Vista ventral da barra coracoide e nadadeira peitoral direita; B- Vista lateral direita da 

escapula; C- Vista posterior da escapula; D- Vista ventral da nadadeira peitoral direita; 

E- Vista ventral da nadadeira e cintura pélvicas; F- Vista ventral obliqua da nadadeira 

pélvica ressaltando a região de articulação.  
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Figura 72. Parmaturus xaniurus, fêmea, 410mm CT.  

A- Vista ventral da barra coracoide; B- Vista lateral direita da escapula; C-Vista lateral 

esquerda da base da escapula; D- Vista posterior da base da escapula; E- Vista ventral da 

nadadeira peitoral direita; F- Vista ventral das nadadeiras e cintura pélvicas; G- Vista 

ventral da cintura pélvica.  
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Figura 73. Schroederichthys saurisqualus, macho, 655mm CT.  

A- Vista ventral da cintura peitoral; B- Vista ventral da nadadeira peitoral direita; C- 

Vista lateral direita da cintura peitoral; D- Vista ventral da cintura pélvica e da nadadeira 

pélvica esquerda; E- Detalhe da região de articulação na cintura pélvica.  

  



74 
 

 

Figura 74. Scyliorhinus canicula, fêmea, 380mm CT.  

A- Vista ventral da barra coracoide; B- Vista lateral esquerda da escapula; C- Vista 

posterior da base da escapula; D- Vista ventral da nadadeira peitoral esquerda; E- Vista 

ventral da cintura pélvica; F- Vista ventral da nadadeira e cintura pélvicas.  
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Figura 75. Scyliorhinus besnardi, fêmea, 373mm CT.  

A- Vista ventral da cintura e nadadeiras peitorais; B- Vista lateral esquerda da cintura 

peitoral; C- Vista posterior da base da escapula; D- Vista ventral da nadadeira e cintura 

pélvicas; E- Vista ventral obliqua da cintura pélvica ressaltando a região de articulação.  
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Figura 76. Scyliorhinus haeckelli, fêmea, 552mm CT.  

A- Vista ventral da barra coracoide; B- Vista dorsal da nadadeira peitoral direita; C- Vista 

posterior da base da escapula; D- Vista lateral esquerda da cintura peitoral; E- Vista 

ventral da cintura pélvica; F- Vista ventral da cintura e nadadeira pélvicas.  
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Figura 77. Scyliorhinus sp., fêmea, 613mm CT.  

A- Vista ventral da barra coracoide e nadadeira peitoral esquerda; B- Vista dorsal da 

nadadeira peitoral esquerda; C- Vista posterior da base da escapula; D- Vista lateral 

direita da escapula; E- Vista ventral da nadadeira e cintura pélvicas; F- Detalhe da região 

de articulação na cintura pélvica.   
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Figura 78. Eridacnis barbouri, fêmea, 270mm CT.  

A- Vista ventral da barra coracoide; B- Vista lateral direita da escapula; C- Vista posterior 

da base da escapula; D- Vista ventral da nadadeira peitoral direita; E- Vista ventral da 

cintura pélvica com detalhe para a região de articulação; F- Vista ventral da cintura e 

nadadeira pélvicas. 
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Figura 79. Eridacnis radcliffei, fêmea, 230mm CT.  

A- Vista ventral da cintura peitoral e da nadadeira peitoral esquerda; B- Vista peosterio 

da escapula; C- Vista lateral esquerda da escapula; D- Vista ventral da cintura pélvica 

ressaltando a região de articulação; E- Vista ventral da cintura pélvica e das nadadeiras 

pélvicas.  
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Figura 80. Galeorhinus galeus, fêmea, 310mm CT.  

A- Vista ventral da barra coracoide; B- Vista lateral esquerda da cintura peitoral; C- Vista 

posterior da base da escapula; D- Vista ventral da nadadeira peitoral direita; E- Vista 

ventral oblíqua da cintura pélvica expondo a região de articulação; F- Vista ventral da 

nadadeira pélvica esquerda. 
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Figura 81. Mustelus californicus, macho, 545mm CT.  

A- Vista ventral da cintura peitoral; B- Vista ventral da nadadeira peitoral esquerda; C- 

Vista posterio da cintura peitoral; D- Vista lateral esquerda da escapula; E- Vista ventral 

da cintura pélvica e da nadadeira pélvica esquerda.  
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Figura 82. Mustelus canis, fêmea, 500mm CT.  

A- Face proximal das basais peitorais; B- Detalhe da região de articulação na base da 

escapula; C- Vista lateral esquerda da cintura peitoral; D- Vista lateral esquerda da 

escapula; E- Vista ventral da barra coracoide; F- Vista ventral da nadadeira peitoral 

esquerda. 
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Figura 83. Mustelus canis, fêmea, 500mm CT.  

A- Detalhe da região de articulação na cintura pélvica; B- Vista ventral da cintura e 

nadadeiras pélvicas. 
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Figura 84. Mustelus griseus, macho, 280mm CT.  

A- Vista ventral da cintura peitoral; B- Vista ventral da nadadeira peitoral esquerda; C- 

Vista posterior da escapula; D- Vista ventral da cintura e nadadeiras pélvicas; E- Vista 

ventral da cintura pélvica.  
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Figura 85. Mustelus henlei, macho, 360mm CT.  

A- Vista ventral da barra coracoide; B- Vista lateral direita da cintura peitoral; C- Vista 

posterior da base da escapula; D- Vista ventral da nadadeira peitoral direita; E- Vista 

ventral da cintura pélvica; F- Vista ventral da nadadeira pélvica direita. 
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Figura 86. Mustelus higmani, macho, 515mm CT.  

A- Vista ventral da barra coracoide e da nadadeira peitoral direita; B- Vista posterior da 

base da escapula; C- Vista lateral direita da cintura peitoral; D- Vista ventral da cintura e 

nadadeira pélvicas; E- Vista ventral da cintura pélvica. 
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Figura 87. Triakis semifasciata, fêmea, 540mm CT.  

A- Vista ventral da barra coracoide e da nadadeira peitoral direita; B- Vista lateral 

esquerda da escapula; C- Detalhe da região de articulação na base da escapula; D- Vista 

ventral da cintura e nadadeira pélvicas; E- Detalhe da região de articulação na nadadeira 

pélvica.  
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Figura 88. Pseudotriakis microdon, fêmea, 1470mm CT.  

A- Vista ventral da barra coracoide; B- Vista lateral esquerda da escapula; C- Vista 

posterior da escapula; D- Vista ventral da nadadeira peitoral direita; E- Vista ventral da 

cintura e nadadeira pélvicas; F- Vista ventral da cintura pélvica. 
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Figura 89. Leptocharias smithii, macho, 680mm CT.  

A- Vista ventral da barra coracoide; B- Vista lateral esquerda da escapula; C- Vista 

posterior da base da escapula; D- Vista ventral da nadadeira peitoral direita; E- Vista 

ventral da cintura pélvica; F- Vista ventral da cintura e nadadeira pélvicas.  
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Figura 90. Carcharhinus galapagensis, fêmea, 545mm CT.  

A- Face proximal das basais peitorais; B- Detalhe da região de articulação na base da 

escapula; C- Vista lateral direita da cintura peitoral; D- Vista posterior da base da 

escapula; E- Vista ventral da barra coracoide; F- Vista ventral da nadadeira peitoral 

direita. 
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Figura 91. Carcharhinus galapagensis, fêmea, 545mm CT.  

A- Vista ventral da cintura pélvica; B- Vista ventral da cintura e nadadeira pélvicas.  
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Figura 92. Carcharhinus melanopterus, macho, 447mm CT.  

A- Vista ventral da barra coracoide; B- Vista lateral esquerda da escapula; C- Vista 

posterior da base da escapula; D- Vista ventral da nadadeira peitoral esquerda; E- Vista 

ventral da cintura pélvica; F- Vista ventral da nadadeira pélvica esquerda. 
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Figura 93. Carcharhinus porosus, fêmea, 550mm CT.  

A- Vista ventral da barra coracoide; B- Vista lateral esquerda da escapula; C- Vista 

posterior da base da escapula; D- Vista ventral da nadadeira peitoral esquerda; E- Vista 

ventral da cintura pélvica; F- Vista ventral da nadadeira pélvica direita.  
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Figura 94. Carcharhinus longimanus, femea, 530mm CT.  

A- Vista ventral da barra coracoide; B- Vista ventral da nadadeira peitoral esquerda; C- 

Vista lateral esquerda da escapula; D- Vista posterior da base da escapula; E- Detalhe da 

região de articulação na cintura pélvica; F- Vista ventral da cintura e nadadeira pélvicas. 
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21 Carcharhinus signatus  

 

Figura 95. Carcharhinus signatus, fêmea, 535mm CT.  

A- Vista ventral da barra coracoide; B- Vista lateral direita da escapula; C- Vista posterior 

da base da escapula; D- Vista ventral da nadadeira peitoral esquerda; E- Vista ventral da 

cintura pélvica; F- Vista ventral da cintura e nadadeira pélvicas.  
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Figura 96. Galeocerdo cuvier, fêmea, 895mm CT.  

A- Vista ventral da barra coracoide e da nadadeira peitoral esquerda; B- Vista ventral da 

cintura e nadadeira pélvicas; C- Vista lateral esquerda da cintura peitoral; D- Vista 

posterior da base da escapula; E- Vista ventral obliqua da cintura pélvica ressaltando a 

região de articulação.   
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Figura 97. Negaprion brevirostris, fêmea, 750mm CT.  

A- Vista ventral da cintura peitoral; B- Vista ventral obliqua da cintura peitoral e da 

nadadeira peitoral direita; C- Vista ventral da nadadeira peitoral direita; D- Vista posterior 

da metade direita da cintura peitoral; E- Vista ventral da cintura pélvica direita; F- Vista 

ventral da cintura pélvica; G- Vista ventral obliqua da cintura pélvica ressaltando a região 

de articulação.  
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Figura 98. Prionace glauca, fêmea, 900mm CT.  

A- Vista ventral da barra coracoide; B- Vista lateral direita da escapula; C- Vista posterior 

da base da escapula; D- Vista ventral da nadadeira peitoral direita; E- Vista ventral da 

cintura e nadadeiras pélvicas; F- Detalhe da região de articulação na cintura pélvica.  
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Figura 99. Rhizoprionodon terranovae, fêmea, 307mm CT.  

A- Vista ventral da barra coracoide; B- Vista lateral esquerda da escapula; C- Vista 

ventral da nadadeira peitoral direita; D- Vista posterior da base da escapula; E- Vista 

ventral da cintura e nadadeira pélvicas; F- Detalhe da região de articulação na cintura 

pélvica. 
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Figura 100. Rhizoprionodon lalandii, fêmea, 360mm CT.  

A- Vista ventral da barra coracoide; B- Vista lateral direita da escapula; C- Vista posterior 

da base da escapula; D- Vista ventral da nadadeira peitoral esquerda; E- Vista ventral da 

cintura e nadadeiras pélvicas; F- Vista ventral da cintura pélvica.  
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Figura 101. Scoliodon laticaudus, macho, 525mm CT.  

A- Vista ventral da barra coracoide; B- Vista lateral direita da cintura peitoral; C- Vista 

posterior da base da escapula; D- Vista ventral da nadadeira peitoral direita; E- Vista 

ventral da cintura pélvica; F- Vista ventral da nadadeira peitoral direita. 
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Figura 102. Triaenodon obesus, fêmea, 490mm CT.  

A- Vista ventral da cintura peitoral; B- Vista ventral da nadadeira peitoral esquerda; C- 

Vista posterior da escapula; D- Vista lateral direita da escapula; E- Vista ventral da 

cintura pélvica e da nadadeira pélvica esquerda.  
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Figura 103. Eusphyra blochii, fêmea, 455mm CT.  

A- Vista ventral da barra coracoide; B- Vista lateral direita da escapula; C- Vista posterior 

da base da escapula; D- Vista ventral da nadadeira peitoral esquerda; E- Vista ventral da 

cintura pélvica; F- Vista ventral da nadadeira pélvica direita. 
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Figura 104. Sphyrna lewini, fêmea, 460mm CT.  

A- Vista ventral da barra coracoide e da nadadeira peitoral esquerda; B- Vista ventral da 

barra coracoide; C- Vista lateral direita da cintura peitoral; D- Vista posterior da base da 

escapula; E- Vista ventral da cintura e nadadeira pélvicas; F- Detalhe da região de 

articulação na cintura pélvica.  
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Figura 105. Sphyrna tiburo, fêmea, 405mm CT.  

A- Vista ventral da cintura peitoral; B- Vista ventral da nadadeira peitoral esquerda; C- 

Vista posterior da escapula; D- Vista lateral esquerda da escapula; E- Vista ventral da 

cintura pélvica e da nadadeira pélvica direita.  
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22 Sphyrna zygaena  

 

Figura 106. Sphyrna zygaena, macho, 435 mm CT.  

A- Vista ventral da barra coracoide; B- Vista lateral direita da escapula; C- Vista posterior 

da base da escapula; D- Vista ventral da nadadeira peitoral esquerda; E- Vista ventral da 

cintura e nadadeira pélvicas.  
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Figura 107. Anoxypristis cuspidata, fêmea, 300mm CT.  

A- Vista ventral da barra coracoide; B- Vista ventral da nadadeira peitoral esquerda; C- 

Vista ventral da cintura e nadadeira pélvicas.  
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Figura 108. Pristis microdon, macho, 945mm CT.  

A- Detalhe da região de articulação na escapula; B- Face proximal das basais peitorais; 

C- Vista lateral esquerda da escapula; D- Vista ventral da cintura peitoral; E- Vista dorsal 

da cintura peitoral; F- Vista ventral da nadadeira peitoral direita.   
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Figura 109. Pristis microdon, macho, 945mm CT.  

A- Vista ventral da nadadeira peitoral direita; B- Vista ventral da cintura peitoral; C- 

Vista lateral direita da escapula; D- Vista dorsal do processo escapular e da supraescápula; 

E- Vista ventral da cintura pélvica; F- Vista ventral obliqua da escapula ressaltando a 

região de articulação; G- Vista ventral da nadadeira pélvica esquerda. 
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Figura 110. Pristis pristis, macho, 750mm CT.  

A- Vista ventral da nadadeira peitoral direita; B- Vista ventral da barra coracoide; C- 

Vista lateral esquerda da escapula; D- Vista dorsal dos processos escapulares e da 

supraescápula; E- Vista ventral da nadadeira pélvica direita; F- Vista ventral da cintura 

pélvica.  
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Figura 111. Pristis zijsron, macho, 725mm CT.  

A- Vista ventral da nadadeira peitoral esquerda; B- Vista ventral da cintura peitoral; C- 

Vista lateral esquerda da escapula; D- Vista ventral obliqua da cintura pélvica ressaltando 

a região de articulação; E- Vista ventral da nadadeira pélvica esquerda.  
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Figura 112. Platyrhina sinensis, macho, 140mm LD.  

A- Vista ventral da barra coracoide; B- Vista lateral esquerda da escapula; C- Vista dorsal 

dos processos escapulares e da supraescápula; D- Vista ventral da nadadeira peitoral 

esquerda; E- Vista ventral obliqua da cintura pélvica; F- Vista ventral da nadadeira 

pélvica direita. 

 

  



113 
 

 

Figura 113. Rhina ancylostoma, macho, 465mm CT.  

A- Vista ventral da barra coracoide; B- Vista lateral direita da escapula; C- Vista ventral 

da nadadeira peitoral direita; D- Vista dorsal dos processos escapulares e da 

supraescápula; E- Vista ventral obliqua da cintura pélvica; F- Vista ventral da nadadeira 

pélvica direita.  
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Figura 114. Rhynchobatus djeddensis, fêmea, 500mm CT.  

A- Vista ventral da cintura peitoral e da nadadeira peitoral direita; B- Vista lateral 

esquerda da escapula; C- Vista dorsal do processo escapular e da supraescapula; D- Vista 

ventral da cintura pélvica e da nadadeira pélvica esquerda; E- Detalhe da região de 

articulação na cintura pélvica. 

  



115 
 

 

Figura 115. Aptychotrema vicentiana, macho, 350mm LD.  

A- Vista ventral da nadadeira peitoral direita; B- Vista lateral direita da escapula; C- Vista 

ventral da cintura peitoral; D- Vista ventral da cintura pélvica e da nadadeira pélvica 

esquerda. 
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Figura 116. Glaucostegus halavi, macho, 600mm CT.  

A- Vista ventral da barra coracoide e da nadadeira peitoral esquerda; B- Vista dorsal 

obliqua da escapula esquerda; C- Vista ventral obliqua da escapula esquerda; D- Vista 

dorsal do processo escapular esquerdo e da supraescápula; E- Vista ventral da cintura e 

nadadeira pélvicas. 
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Figura 117. Glaucostegus typus, macho, 150mm LD.  

A- Vista ventral da nadadeira peitoral esquerda; B- Vista ventral da barra coracoide; C- 

Vista lateral esquerda da escapula; D- Vista ventral da nadadeira pélvica direita; E- Vista 

ventral da cintura pélvica com detalhe para a região de articulação.  
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Figura 118. Rhinobatos horkelii, fêmea, 350mm CT.  

A- Detalhe da região de articulação peitoral; B- Face proximal das basais peitorais; C- 

Vista lateral esquerda da cintura peitoral; D- Vista frontal da cintura peitoral; E- Vista 

posterior da cintura peitoral; F- Vista dorsal da cintura peitoral; G- Vista ventral da 

cintura peitoral; H- Vista ventral da nadadeira peitoral direita.  
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Figura 119. Rhinobatos horkelii, fêmea, 350mm CT.  

A- Vista ventral da cintura pélvica; B- Vista ventral da nadadeira pélvica esquerda.  
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Figura 120. Rhinobatos lentiginosus, macho, 80mm LD.  

A- Vista ventral da cintura peitoral e das naddeiras peitorais; B- Vista ventral da cintura 

pélvica e das nadadeiras pélvicas.  
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Figura 121. Rhinobatos percellens, macho, 50mm LD.  

A- Vista dorsal da cintura peitoral e das nadadeiras peitorais; B- Vista ventral da cintura 

pélvica e das nadadeiras pélvicas.  

  



122 
 

 

Figura 122. Trygonorrhina sp., macho, 600mm LD.  

A- Vista ventral da cintura peitoral e das nadadeiras peitorais; B- Vista lateral esquerda 

da escapula; C- Vista ventral da cintura pélvica; D- Vista ventral da cintura pélvica e da 

nadadeira pélvica direita.  
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Figura 123. Zanobatus schoenleinii, macho, 345mm LD.  

A- Vista ventral da barra coracoide e da nadadeira peitoral esquerda; B- Vista lateral 

esquerda da escapula; C- Vista dorsal do processo escapular esquerdo e da supraescápula; 

D- Vista ventral da cintura e nadadeira pélvicas; E- Vista ventral obliqua da cintura 

pélvica expondo a região de articulação. 
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Figura 124. Zapteryx brevirostris, fêmea, 549mm CT.  

A- Detalhe da região de articulação peitoral; B- Vista lateral direita da cintura peitoral; 

C- Vista frontal da cintura peitoral; D- Vista posterior da cintura peitoral; E- Vista dorsal 

da cintura peitoral; F- Vista ventral da cintura peitoral; G- Vista ventral da nadadeira 

peitoral esquerda. 
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Figura 125. Zapteryx brevirostris, fêmea, 549mm CT.  

A- Vista ventral da cintura pélvica; B- Vista ventral da nadadeira pélvica esquerda.  
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Figura 126. Narcine brasiliensis, fêmea, 260mm LD.  

A- Vista ventral da barra coracoide, da nadadeira peitoral direita e da nadadeira pélvica 

direita; B- Vista lateral direita da cintura peitoral; C- Vista ventral da cintura pélvica.  
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Figura 127. Tetronarce nobiliana, fêmea, 170mm LD.  

A- Vista lateral direita da cintura peitoral; B- Face proximal das basais peitorais; C- 

Detalhe da região de articulação na escapula; D- Vista frontal da cintura peitoral; E- Vista 

posterior da cintura peitoral; F- Vista ventral da cintura peitoral; G- Vista dorsal da 

cintura peitoral; H- Vista ventral da nadadeira peitoral esquerda. 
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Figura 128. Tetronarce nobiliana, fêmea, 170mm LD.  

A- Vista ventral da cintura pélvica; B- Vista ventral da cintura e nadadeiras pélvicas.  
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Figura 129. Torpedo fuscomaculata, fêmea, 95mm LD.  

A- Vista ventral da nadadeira peitoral direita; B- Vista ventral da cintura peitoral; C- 

Vista dorsal do processo escapular, da supraescápula e da cintura peitoral; D- Vista lateral 

esquerda da escapula; E- Vista ventral da cintura pélvica e da nadadeira pélvica esquerda. 
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Figura 130. Torpedo torpedo, macho, 60mm LD.  

A- Vista ventral da cintura peitoral e das nadadeiras peitorais; B- Vista ventral da cintura 

pélvica e das nadadeiras pélvicas. 
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Figura 131. Atlantoraja cyclophora, macho, 364mm LD.  

A- Vista ventral da barra coaracoide e da nadadeira peitoral esquerda; B- Vista lateral 

esquerda da escapula; C- Vista dorsal da cintura peitoral; D- Vista ventral da cintura e 

nadadeira pélvicas; E- Vista ventral obliqua da cintura pélvica expondo a região de 

articulação.  
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Figura 132. Psammobatis bergi, fêmea, 205mm LD.  

A- Vista ventral da barra coracoide e nadadeira peitoral direita; B- Vista lateral esquerda 

da escápula; C- Vista ventral da cintura e nadadeira pélvicas; D- Vista ventral obliqua da 

cintura pélvica expondo a região de articulacao.  

 

  



133 
 

 

Figura 133. Psammobatis extenta, fêmea, 152mm LD.  

A- Vista ventral da barra coracoide e da nadadeira peitoral direita; B- Vista lateral direita 

da escapula; C- Vista ventral da cintura e nadadeira pélvicas; D- Detalhe da extremidade 

lateral ventral da cintura pélvica.  
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Figura 134. Rioraja agassizi, fêmea, 320mm LD.  

A- Vista ventral da barra coracoide e nadadeira peitoral direita; B- Vista lateral direita da 

escapula; C- Vista dorsal da cintura peitoral; D- Vista ventral da cintura e nadadeira 

pélvica; E- Vista da face lateral esquerda da cintura pélvica.  
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Figura 135. Sympterygia acuta, fêmea, 256mm LD.  

A- Vista lateral direita da escapula; B- Detalhe da região de articulação na escapula; C- 

Face proximal das basais peitorais; D- Vista ventral da cintura peitoral; E- Vista dorsal 

da cintura peitoral; F- Vista ventral da nadadeira peitoral esquerda. 
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Figura 136. Sympterygia acuta, fêmea, 256mm LD.  

A- Vista ventral da barra coracoide, da nadadeira peitoral direita e da cintura e nadadeira 

pélvicas. B- Vista lateral direita da escapula; C- Vista dorsal da cintura peitoral; D- 

Detalhe da extremidade lateral ventral da cintura pélvica.   
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Figura 137. Sympterygia bonapartei, macho, 260mm LD.  

A- Vista ventral da cintura e nadadeira peitorais e da cintura e nadadeira pélvicas; B- 

Vista lateral direita da escapula; C- Vista dorsal da cintura peitoral; D- Detalhe da região 

de articulação na cintura pélvica.  
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Figura 138. Dipturus mennii, fêmea, -----LD.  

A- Vista dorsal da cintura peitoral; B- Vista ventral da cintura peitoral; C- Vista lateral 

esquerda da escapula; D- Vista dorsal da cintura pélvica.  
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Figura 139. Gurgesiella atlantica, fêmea, 210mm LD.  

A- Vista ventral da barra coracoide e da nadadeira peitoral direita; B- Vista lateral direita 

da escapula; C- Vista dorsal da cintura peitoral; D- Vista ventral da nadadeiras e cintura 

pélvicas; E- Detalhe da extremidade lateral ventral da cintura pélvica.  
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Figura 140. Fenestraja plutônia, macho, 110mm LD.  

A- Vista ventral da barra coracoide e da nadadeira peitoral esquerda; B- Vista lateral 

direita da escapula; C- Vista dorsal da cintura peitoral; D- Vista ventral da nadadeira 

pélvica direita. 
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Figura 141. Leucoraja erinacea, macho, 235mm LD.  

A- Vista ventral da cintura peitoral e da nadadeira peitoral esquerda; B- Vista lateral 

esquerda da escapula; C- Vista dorsal do processo escapular e da supraescapula; D- Vista 

ventral da cintura pélvica e da nadadeira pélvica esquerda; E- Vista ventral obliqua da 

cintura pélvica ressaltando a região de articulação. 
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Figura 142. Leucoraja lentiginosa, macho, 145mm LD.  

A- Vista ventral da cintura peitoral e da nadadeira peitoral esquerda; B- Vista dorsal do 

processo escapular e da supraescapula; C- Vista lateral esquerda da escapula; D- Vista 

ventral da cintura pélvica e da nadadeira pélvica direita; E- Vista ventral obliqua da 

cintura pélvica ressaltando a região de articulação.  
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Figura 143. Anacantobatis folirostris, fêmea, 295mm LD.  

A- Vista ventral da cintura peitoral e da nadadeira peitoral direita; B- Vista lateral 

esquerda da escapula; C- Vista dorsal da supraescapula e do processo escapular; D- Vista 

ventral da cintura pélvica e da nadadeira pélvica direita; E- Vista lateral direita da cintura 

pélvica ressaltando a região de articulação. 
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Figura 144. Cruriraja rugosa, fêmea, 225mm LD.  

A- Vista lateral esquerda da escapula; B- Detalhe da região de articulação na escapula; 

C- Face proximal das basais peitorais; D- Vista dorsal da cintura peitoral; E- Vista ventral 

da cintura peitoral; F- Vista ventral da nadadeira peitoral direita.   
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Figura 145. Cruriraja rugosa, fêmea, 225mm LD.  

A- Vista ventral da cintura peitoral e da nadadeira peitoral esquerda; B- Vista lateral 

esquerda da escapula; C- Vista dorsal do processo escapular e da supraescápula; D- Vista 

ventral da cintura pélvica e da nadadeira pélvica direita; E- Vista lateral esquerda da 

cintura pélvica ressaltando a região de articulação. 
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Figura 146. Plesiotrygon iwamae, macho, 380mm LD.  

A- Vista lateral esquerda da escapula; B- Vistas frontal e posterior da cintura peitoral; C- 

Vista ventral da cintura peitoral; D- Vista ventral da nadadeira peitoral direita. 
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Figura 147. Plesiotrygon iwamae, macho, 380mm LD.  

A- Vista ventral obliqua da cintura pélvica em detalhe ressaltando a região de articulação; 

B- Vista ventral da cintura pélvica e da nadadeira pélvica direita. 
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Figura 148. Paratrygon aiereba, fêmea, 220mm LD.  

A- Vista dorsal esquerda da nadadeira peitoral; B- Vista lateral esquerda da cintura 

peitoral; C- Vista dorsal da cintura pélvica.  
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Figura 149. Potamotrygon falkneri, macho, 231mm LD.  

A- Vista ventral da cintura peitoral; B- Vista lateral direita da cintura peitoral; C- Vista 

dorsal da cintura peitoral; D- Vista ventral da cintura pélvica. 
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Figura 150. Potamotrygon limai, macho, 359mm LD.  

A- Vista ventral da nadadeira peitoral esquerda; B- Vista lateral esquerda da escapula; C- 

Vista ventral da nadadeira pélvica direita; D- Vista ventral da cintura pélvica.  
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Figura 151. Potamotrygon orbignyi, macho, 335mm LD.  

A- Vista lateral esquerda da cintura peitoral; B- Vista dorsal da nadadeira peitoral 

esquerda; C- Vista dorsal da cintura pélvica. 
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Figura 152. Potamotrygon tatianae, macho, 351mm LD.  

A- Vista lateral esquerda da cintura peitoral; B- Vista ventral da cintura pélvica. 
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Figura 153. Potamotrygon humerosa, macho, 237mm LD.  

A- Vista dorsal da cintura peitoral; B- Vista lateral esquerda da cintura peitoral; C- Vista 

dorsal da nadadeira peitoral direita; D- Vista dorsal da cintura pélvica. 
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Figura 154. Potamotrygon histrix, fêmea, 310mm LD.  

A- Vista lateral esquerda da cintura peitoral; B- Vista ventral da cintura pélvica. 
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Figura 155. Heliotrygon gomesi, fêmea, 125mm LD.  

A- Vista ventral da barra coracoide; B- Vista lateral direita da escapula; C- Vista ventral 

da nadadeira peitoral direita; D- Vista ventral da cintura pélvica; E- Vista ventral da 

nadadeira pélvica direita. 
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Figura 156. Urobatis jamaicensis, fêmea, 168mm LD.  

A- Vista ventral da cintura peitoral e da nadadeira peitoral esquerda; B- Vista lateral 

esquerda da escapula; C- Vista ventral obliqua da nadadeira pélvica; D- Vista ventral da 

nadadeira pélvica esquerda.  
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Figura 157. Urotrygon rogersi, macho, 225mm LD.  

A- Vista ventral da cintura peitoral e da nadadeira peitoral direita; B- Vista lateral 

esquerda da escapula; C- Região de articulação da cintura pélvica em detalhe; D- Vista 

ventral da cintura pélvica e da nadadeira pélvica esquerda. 

  



158 
 

 

Figura 158. Trygonoptera sp., macho, 300mm LD.  

A- Vista ventral da nadadeira peitoral esquerda; B- Vista ventral da cintura peitoral; C- 

Vista lateral esquerda da escapula; D- Vista ventral da cintura pélvica e das nadadeiras 

pélvicas. 
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Figura 159. Urolophus halleri, fêmea, 190mm LD.  

A- Detalhe da região de articulação na escapula; B- Face proximal das basais peitorais; 

C- Vista lateral esquerda da escapula; D- Vista dorsal da cintura peitoral; E- Vista ventral 

da cintura peitoral; F- Vista ventral da nadadeira peitoral direita. 
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Figura 160. Urolophus halleri, fêmea, 190mm LD.  

Vista ventral da cintura e nadadeira pélvicas.  
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Figura 161. Urolophus maculatus, macho, 160mm LD.  

A- Vistas ventrais da cintura peitoral e da nadadeira peitoral esquerda; B- Vistas ventrais 

da cintura pélvica e da nadadeira pélvica esquerda; C- Vista lateral esquerda da escapula. 
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Figura 162. Dasyatis americana, fêmea, 280mm LD.  

A- Vista ventral da cintura peitoral e da nadadeira peitoral direita; B- Vista lateral direita 

da escapula; C- Vista ventral da cintura pélvica e da nadadeira pélvica direita. 
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Figura 163. Dasyatis guttata, fêmea, 330mm LD.  

A- Vista ventral da nadadeira peitoral direita; B- Vista lateral direita da escapula; C- Vista 

dorsal obliqua da cintura peitoral; D- Vista ventral da barra coracoide; E- Vista ventral 

da nadadeira pélvica direita; F- Vista ventral obliqua da cintura pélvica.  
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Figura 164. Dasyatis hypostigma, fêmea, 300mm LD.  

A- Vista ventral da barra coracoide e da nadadeira peitoral esquerda; B- Vista lateral 

esquerda da escapula; C- Vista ventral da cintura pélvica; D- Vista ventral da nadadeira 

pélvica direita.  
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Figura 165. Dasyatis zugei, macho, 161mm LD.  

A- Vistas ventrais da cintura peitoral e da nadadeira peitoral direita; B- Vista lateral 

esquerda da escapula; C- Vistas ventrais da cintura pélvica e da nadadeira pélvica direita. 
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Figura 166. Himantura gerrardi, macho, 185mm LD.  

A- Vista ventral da cintura e nadadeira peitorais; B- Vista lateral esquerda da escapula; 

C- Vista dorsal da cintura peitoral; D- Vista ventral da cintura pélvica; E- Vista ventral 

da nadadeira pélvica esquerda. 
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Figura 167. Himantura imbricata, macho, 167mm LD.  

A- Vista ventral da cintura peitoral e da nadadeira peitoral direita; B- Vista lateral 

esquerda da escapula; C- Vista ventral da cintura pélvica e da nadadeira pélvica direita; 

D- Detalhe da região de articulação na cintura pélvica. 
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Figura 168. Himantura uarnak, macho, 450mm LD.  

A- Vista ventral da cintura peitoral e da nadadeira peitoral direita; B- Vista lateral direita 

da escapula; C- Vista ventral obliqua da cintura pélvica ressaltando a região de 

articulação; D- Vista ventral da cintura pélvica e da nadadeira pélvica direita. 
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Figura 169. Himantura schmardae, macho, 300mm LD.  

A- Vista ventral da cintura peitoral e da nadadeira peitoral direita; B- Vista lateral 

esquerda da escapula; C- Vista ventral da cintura pélvica e da nadadeira pélvica esquerda. 
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Figura 170. Neotrygon kuhlii, macho, 320mm LD.  

A- Vista ventral da barra coracoide e nadadeira peitoral esquerda; B- Vista lateral 

esquerda da escapula; C- Vista dorsal da cintura peitoral; D- Vista ventral da cintura 

pélvica; E- Vista ventral da nadadeira pélvica esquerda. 
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Figura 171. Pteroplatytrygon violacea, macho, 355mm LD.  

A- Vista ventral da barra coracoide e da nadadeira peitoral esquerda; B- Vista lateral 

esquerda da escapula; C- Vista dorsal da cintura peitoral; D- Vista ventral obliqua da 

cintura pélvica, ressaltando a região de articulação; E- Vista ventral da nadadeira pélvica 

esquerda.  
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Figura 172. Taeniura lymma, fêmea, 166mm LD.  

A- Vista ventral da cintura peitoral e da nadadeira peitoral direita; B- Vista lateral direita 

da cintura peitoral; C- Vista ventral da cintura e nadadeira pélvicas; D- Detalhe da região 

de articulação na cintura pélvica.   
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Figura 173. Gymnura micrura, macho, 200mm LD.  

A- Vista ventral da cintura peitoral; B- Vista dorsal da cintura peitoral; C- Vista lateral 

esquerda da cintura peitoral; D- Vista dorsal da nadadeira peitoral direita; E- Vista 

ampliada das radiais ressaltando sua interação; F- Vista ventral da nadadeira e cintura 

pélvicas; G- Detalhe da região de articulação não cintura pélvica. 
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Figura 174. Myliobatis freminvillei, fêmea, 400mm LD.  

A- Vista lateral direita da cintura peitoral; B- Vista ampliada das radiais mostrando sua 

interação; C- Vista dorsal esquerda da nadadeira peitoral; D- Vista ventral da nadadeira 

e cintura pélvicas; E- Vista ventral da cintura peitoral. 
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Figura 175. Myliobatis californica, macho, 225mm LD.  

A- Detalhe da região de articulação peitoral na escapula; B- Face proximal das basais 

peitorais; C- Vista lateral direita da escapula; D- Vista ventral da cintura peitoral; E- Vista 

dorsal da cintura peitoral; F- Vista ventral da nadadeira peitoral esquerda.   
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Figura 176. Myliobatis californica, macho, 225mm LD.  

A- Vistas ventrais da cintura peitoral e da nadadeira peitoral direita; B- Vistas ventrais da 

cintura pélvica e da nadadeira pélvica esquerda; C- Vista lateral direita da escapula. 
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Figura 177. Rhinoptera bonasus, fêmea, 466mm LD.  

A- Vista ventral da cintura peitoral; B- Vista dorsal da cintura peitoral; C- Vista lateral 

esquerda da cintura peitoral; D- Vista ventral da cintura pélvica.  

 

  



178 
 

 

Figura 178. Rhinoptera sp., fêmea, 250mm LD.  

A- Vista ventral da barra coracoide e da nadadeira peitoral direita; B- Vista lateral 

esquerda da escapula; C- Vista dorsal obliqua da cintura peitoral; D- Vista ventral da 

cintura e nadadeiras pélvicas; E- Detalhe da região de articulação na cintura pélvica. 
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Figura 179. Callorhinchus callorhynchus, macho, 110mm CT.  

A- Vista ventral da cintura peitoral; B- Vista lateral esquerda da escápula; C- Vista dorsal 

da nadadeira peitoral esquerda; D- Vista ventral da cintura e nadadeira pélvica esquerda.  
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Figura 180. Callorhinchus milii, fêmea, 430mm CT.  

A- Vista ventral da barra coracoide; B- Vista lateral direita da cintura peitoral e ventral 

da nadadeira peitoral esquerda; C- Detalhe do processo filiforme na porção posterior do 

processo escapular; D- Vista posterior da base da escapula; E- Vista ventral da cintura 

pélvica; F- Vista ventral da nadadeira pélvica esquerda. 
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Figura 181. Callorhinchus capensis, macho, 440mm CT. 

 

A- Vista ventral da barra coracoide; B- Vista lateral direita da cintura peitoral e ventral 

da nadadeira peitoral esquerda; C- Detalhe do processo filiforme na porção posterior do 

processo escapular; D- Vista posterior da base da escapula; E- Vista ventral da cintura e 

nadadeira pélvicas; F- Vista ventral da unidade contralateral pélvica esquerda. 
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Figura 182. Harriotta raleighana, fêmea, 970mm CT.  

A- Vista ventral da barra coracoide; B- Vista lateral esquerda da escapula; C- Vista 

ventral da nadadeira peitoral direita; D- Vista ventral da unidade contralateral pélvica 

direita; E- Vista ventral da nadadeira pélvica esquerda.  
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Figura 183. Neoharriotta carri, fêmea, 550mm CT.  

A- Vista ventral da barra coracoide; B- Vista lateral esquerda da escapula; C- Vista 

posterior da base da escapula; D- Detalhe do processo filiformes na porção posterior do 

processo escapula; E- Vista ventral da nadadeira peitoral esquerda; F- Vista ventral da 

unidade contralateral pélvica esquerda; G- Vista ventral da nadadeira pélvica esquerda. 
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Figura 184. Rhinochimaera atlântica, fêmea, 760mm CT.  

A- Vista ventral da barra coracoide; B- Vista lateral direita da cintura peitoral; C- Vista 

obliqua da base da escapula; D- Vista ventral da nadadeira peitoral direita; E- Vista 

ventral da unidade pélvica direita; F- Vista ventral da nadadeira pélvica direita.  
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Figura 185. Chimaera monstrosa, macho, 470mm CT.  

A- Vista ventral da barra coracoide; B- Vista lateral esquerda da cintura peitoral e ventral 

da nadadeira peitoral esquerda; C- Vista posterior da escapula; D- Vista ventral da 

unidade contralateral pélvica direita; E- Vista ventral da unidade e nadadeira pélvica 

direita. 
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Figura 186. Hydrolagus colliei, macho, 415mm CT.  

A- Vista ventral da cintura peitoral; B- Vista ventral da nadadeira peitoral esquerda; C- 

Vista lateral direita da escapula; D, E- Vista ventral da unidade pélvica e da nadadeira 

pélvica esquerda. 
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Figura 187. Hydrolagus novaezealandiae, macho, 545mm CT.  

A- Vista ventral da barra coracoide; B- Vista lateral esquerda da cintura peitoral; C- Vista 

ventral da nadadeira peitoral esquerda; D- Vista ventral da unidade contralateral pélvica 

esquerda; E- Vista ventral da unidade e nadadeira pélvicas esquerdas.  
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Figura 188. Árvore de consenso estrito de 1060 árvores igualmente parcimoniosas utilizando o algoritmo de busca TBR (L=454; CI=0,35; IR=0,86).  
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Figura 189.  Árvore de consenso estrito de 4 árvores igualmente parcimoniosas, utilizando os novos algoritmos de busca ratchet, drift, sectsch e tfuse (L=397; CI=0,41; IR=0,89). 


