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1. Introdução 
 
1.1. Chondrichthyes: Abordagens filogenéticas 

A vasta radiação dos Chondrichthyes tem cerca de 3000 espécies extintas 

conhecidas (Compagno, 1999) e certamente é um dos grupos com maior sucesso em 

termos de resistência histórica, sobrevivendo às extinções em massa que ocorreram nos 

últimos 400 milhões de anos (Grogan & Lund, 2004) e ocupando ambientes marinhos e 

de água doce (Compagno, 1990). Registros fósseis de espécies do grupo são conhecidos 

a partir do final do Ordoviciano (450 milhões de anos atrás) através de dentículos 

dérmicos (Samson et al., 1996). Desde Bonaparte (1832), a classe é dividida em duas 

subclasses (na ocasião, o autor usou os termos Selacha e Holocephala) e atualmente, 

cerca de 1100 espécies de tubarões e raias formam os Elasmobranchii (Ebert & 

Compagno, 2007) e 33 espécies de quimeras estão unidas dentro de Holocephali 

(Didier, 1995).  

Opiniões contrárias ao monofiletismo do grupo são apresentadas por alguns 

autores. Jarvik (1960) acreditava no surgimento dos Chondrichthyes a partir de 

diferentes linhagens de placodermes. Stensiö (1925, 1963, 1969 e 1971) classificou 

apenas os Holocephali como Placoderma. Patterson (1965, p. 212) segue a mesma ideia 

e, apesar das evidências de afinidade genética entre quimeras e elasmobrânquios, afirma 

que Holocephali e Arthrodira compartilhem mais características. Hipóteses sobre a 

origem das raias a partir de Placodermes são apresentadas por Holmgren (1942), onde 

as raias são relacionadas aos Petalichthydae, e Jarvik (1980), que argumenta que as raias 

derivaram de formas com um exoesqueleto similar aos Rhenanidae ou de uma linhagem 

de Arthrodira. Jarvik (1977 & 1980) ainda insistiu na proximidade entre Acanthodi e 

tubarões. 
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Considera-se, atualmente, que monofiletismo da classe seja sustentado, 

essencialmente, pela calcificação prismática do esqueleto (Schaeffer & Willians, 1977; 

Schaeffer, 1981; Maisey, 1984a; Maisey, 1986), pela presença de um órgão copulador, 

o clásper pélvico, nos machos (Schaeffer & Willians, 1977; Maisey, 1986) e 

substituição periódica de fileiras dentárias (Maisey, 1986).. Porém, esses caracteres são 

discutidos por alguns autores. Pradel et al. (2009) relatam o descobrimento de um 

crânio similar a de um elasmobrânquio, mas sem a presença de calcificação prismática. 

Janvier (1996) questiona a validade da inclusão do clásper como sinapomorfia, alegando 

a falta de evidência da estrutura em espécies do Devoniano, como o Cladoselache. 

Grogan & Lund (2004) insistem neste caráter, alegando a possibilidade de serem 

conhecidos apenas registros fósseis de fêmeas. Os trabalhos de Jaekel (1909), que 

descreve um suposto clásper em Cladoselache, e Hussakof & Bryant (1918), que 

ilustram uma nadadeira pélvica com um prolongamento segmentado de cartilagens na 

mesma espécie, não foram discutidos por Janvier (1996). 

Schaeffer (1967) inclui fósseis em seu estudo sobre evolução em 

Chondrichthyes e fez uma divisão indicando os níveis de organização dos exemplares e 

suas fases transicionais. Os níveis “cladodonte”, “hybodonte” e “moderno” (que sugere 

que as raias e os dois grupos de tubarões, pertencentes aos atuais clados Squalomorphii 

e Galeomorphii, tiveram origem independente a partir de hybodonte) são propostos e 

seguidos por Zangerl (1973) em sua análise das interrelações em Chondrichthyes. 

Posteriormente, Compagno (1977) considerou como Neoselachii as espécies viventes de 

tubarões, raias e algumas espécies extintas do Mesozoico, como o Palaeospinax, que foi 

considerado pertencente à linhagem ancestral aos Chondrichthyes atuais (White, 1937; 

Schaeffer & Willians, 1977; Maisey, 1977). 
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Müller & Henle (1837) foram os primeiros a abordar os elasmobrânquios 

viventes de maneira sistemática, dividindo o grupo em famílias e, posteriormente, Owen 

(1860) criou três divisões maiores (Squalidae, Rajidae e Cestraciontidae). A posição das 

fendas branquiais (Duméril, 1865), a estrutura das vértebras (Hasse, 1882) e o tipo de 

articulação maxilar (Gill, 1883) são exemplos de caracteres que foram utilizados 

isoladamente para tentar elucidar as linhagens dentro de Elasmobranchii. Análises mais 

amplas foram feitas por Regan (1906) (que coloca as raias, Hypotremata, como grupo-

irmão de tubarões, Pleurotremata), Goodrich (1909) (que apresenta Rajiformes e 

Squaliformes como grupos-irmãos e classificados como subordem, ao lado de Notidani, 

Heterodonti e Scyllioideii) e White (1937) (raias e Squatina formam um grupo-irmão ao 

clado formado pelos atuais Orectolobiformes e Lamniformes). Compagno (1973) 

(Figura 1) compila caracteres para propor doze ordens que estão agrupadas em quatro 

subordens (Squalomorphii, Batoidea, Squatinomorphii e Galeomorphii). As relações 

entre as subordens são incertas, mas o autor discute associações entre Squalomorphii e 

Batoidea, Batoidea e Squatinomorphii, e até mesmo a origem independente de cada uma 

delas formando uma grande politomia. Em seguida (Compagno, 1977), as dúvidas 

persistiram e diferentes hipóteses sobre as relações entre Squalomorphii, 

Squatiniformes, Pristioforiformes e Batoidea foram apresentadas. Entre os 

Galeomorphii, o monofiletismo entre Heterodontiformes e Orectolobiformes também 

foi proposto como hipótese alternativa. 

A hipótese que considera raias como grupo-irmão de tubarões, sugerida por 

Compagno (1973 & 1977), foi discutida por Maisey (1984b) que uniu o clado 

Squalomorphii ao gênero Squatina, e o manteve na politomia com Galeomorphii e 

Batoidea (apesar de discutir a ambiguidade dos caracteres utilizados para separar as 

raias). Para Thies e Reif (1985), o gênero Chlamydoselachus e a ordem Hexanchiformes 
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formavam uma linhagem basal à dicotomia entre Batoidea e os demais tubarões 

(diferente de outros autores, nesta análise, Heterodontiformes aparece mais relacionado 

à Pristiophoriformes e Squaliformes, enquanto Squatiniformes à Orectolobiformes). 

Dingerkus (citado por Seret, 1986) separa Chlamydoselachus dos Hexanchiformes e 

coloca Batoidea dentro de Squalea. Shirai (1992b) levantou 183 caracteres em sua 

análise que define dois grandes clados. O clado Galeomorphii tem em sua base a ordem 

Heterodontiformes, seguido pelos Orectolobiformes e, mais derivados, os grupos-

irmãos Lamniformes e Carcharhiniformes. O clado Squalea tem o gênero 

Chlamydoselachus como basal e separado da linhagem Hexanchiformes. A ordem 

Squaliformes é dividida em quatro grupos, sendo considerada parafilética, aparecendo a 

linhagem do gênero Echinorhinus isolada das outras três irradiações. Mais derivados 

encontram-se a ordem Squatiniformes e os grupos-irmãos Pristiophoriformes e 

Rajiformes. A proposta de Carvalho (1996) tem a mesma topologia pra Galeomorphii, 

mas, para Squalea, apresenta a união de Chlamydoselachus aos Hexanchiformes e o 

monofiletismo de Squaliformes (todas estas hipóteses estão expostas na Figura 1). 

Ressalta-se a posição de Batoidea, em ambas as análises, como grupo mais derivado 

dentro de Squalea e que, de acordo com Carvalho e Maisey (1996), juntamente com 

Pristiophoriformes, Squatiniformes e Protospinax formam a subordem Hypnosqualea.  

Em contrapartida à classificação proposta através do estudo morfológico (Shirai, 

1992b; Carvalho, 1996), Douady et al. (2003) não chegaram a nenhuma reconstrução 

filogenética que suporte Batoidea como derivado da linhagem dos tubarões, mas sugere 

que a separação entre os clados tenha ocorrido antes, consistindo então de dois grupos 

irmãos. A análise, baseada em uma sequência de DNA mitocondrial, é a primeira a 

rejeitar a hipótese do grupo Hypnosqualea. 
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Maisey et al. (2004) elaboraram uma abordagem filogenética baseada em 

caracteres moleculares (figura 2a). Sequências de DNA nuclear (RAG-1) e mitocondrial 

(ND2) foram analisadas e, apesar da maior velocidade de mutação em ND2, as duas 

árvores filogenéticas resultantes apresentaram Batoidea como grupo irmão de um clado 

composto por todos os tubarões, posicionando-se na base da árvore filogenética, e, 

portanto, não derivado dos tubarões. Maisey et al. (2004) ainda analisaram de maneira 

combinada os dados morfológicos e moleculares e, como esperado, obtiveram árvores 

filogenéticas com agrupamentos bem similares refletindo as coincidências entre as duas 

análises, embora a posição de Batoidea seja mais próxima da proposta pela abordagem 

morfológica. Isto se deve a combinação de dados conflitantes que, ainda segundo 

Maisey et al. (2004) (Figura 2c), compromete a consistência das posições filogenéticas. 

Os defensores da ideia de Batoidea ser grupo irmão do clado formado pelos 

tubarões ainda não podem explicar a discrepância em relação à análise dos dados 

morfológicos que resultou em dois cladogramas diferentes (Maisey et al., 2004) (Figura 

2a-b). Para que estas análises (Douady et al., 2003; Maisey et al. 2004) baseadas em 

caracteres moleculares sejam convincentes, os (50) caracteres considerados por Shirai 

(1992b),  (40) Carvalho (1996) e (48) Carvalho & Maisey (1996) como sinapomorfias 

para o posicionamento de Batoidea dentro de Squalea, devem ser consideradas como 

homoplasias, ou seja, resultados de evolução convergente, como sugerido por Maisey et 

al (2004). 

O grande número de homoplasias vai de encontro a uma das ideias centrais da 

filogenia, que é minimizar a ocorrência de paralelismos (evolução convergente) e 

maximizar a de sinapomorfias (Amorim, 2002). Portanto, por este motivo e pela 

dificuldade em se estimar os valores dos dados moleculares e saber como os muitos 

processos podem estar interferindo negativamente no sinal molecular filogenético, o 
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apoio molecular utilizado por Maisey et al. (2004) não parece ser tão robusto como o 

indicado (comunicação pessoal entre Gavin J. P. Naylor e Marcelo Rodrigues de 

Carvalho, julho de 2006). A posição de Batoidea como basal ou derivada, dentro de 

Elasmobranchii, tem sérias implicações na polarização dos caracteres morfológicos e 

comportamentais dos elasmobrânquios e significa que muito do que é conhecido sobre o 

assunto precisa ser reavaliado (Douady et al., 2003). 

1.2 A miologia como ferramenta para interpretações filogenéticas 

Apesar de ser uma classe com pequeno número de espécies, quando comparada, 

por exemplo, aos peixes ósseos, os Chondrichthyes são muito diversificados em relação 

ao comportamento, morfologia e ecologia (Compagno, 1999). Os mecanismos de 

alimentação, aliados à capacidade motora e sensorial dos elasmobrânquios são, 

provavelmente, características fundamentais para a sobrevivência do grupo ao longo da 

evolução (Moss, 1982). 

O aparato alimentar dos elasmobrânquios apresenta três características 

importantes, provenientes de diferentes sistemas: elementos do esqueleto (neurocrânio e 

esqueleto visceral), musculatura da boca e dentição (Moss, 1982). Pode-se afirmar que o 

aparato alimentar esquelético é composto por dez elementos cartilaginosos: neurocrânio, 

cartilagem do palatoquadrado (um par), cartilagem mandibular (um par), hiomandíbula 

(um par) e as cartilagens ceratohial (um par) e basihial (Motta, 2004). O palatoquadrado 

e a cartilagem mandibular fazem parte do chamado arco maxilar, enquanto as 

cartilagens hiomandibulares, as cartilagens ceratohiais, o basihial e os faringohiais - 

observados em quimeras (Dean, 1906; Didier, 1996; Mickoleit, 2004) - formam o arco 

hioide (Moss, 1977; Compagno, 1999; Compagno, 2003). Ambos os arcos, além dos 

arcos branquiais, são considerados um exemplo de homologia seriada (Gegenbaur, 
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1872). Miyake et al. (1992) consideram associados ao arco maxilar os músculos do 

complexo adductor mandibulae (entre eles o levator labii superioris, o adductor 

mandibulae, que pode apresentar divisões, e o intermandibularis) e do constrictor 

dorsalis (que em algumas espécies pode estar dividido em levator palatoquadrati, 

spiracularis e em músculos pós-oculares). No arco hioide, o constrictor hyoideus é 

dividido em dorsalis (que pode estar diferenciado em levator hyomandibulae e levator 

rostri) e ventralis (onde se encontram o interhyoideus, o depressor rostri, o depressor 

mandibulae e o depressor hyomandibulae). 

Há um grande interesse no estudo dos músculos cranianos que atuam na 

apreensão de alimentos dos elasmobrânquios. Este interesse deve-se, provavelmente, ao 

fato de se tratarem de predadores de topo de cadeia alimentar, além de sua posição 

filogenética e da suspensão maxilar modificada (Liem & Summers, 1999), que é uma 

característica notável no mecanismo alimentar dos elasmobrânquios recentes. Esta 

articulação permite que tubarões e raias movam o palatoquadrado anteroventralmente 

em relação ao crânio assim que a boca se fecha sobre a presa (Wilga et al., 2001), 

fazendo com que este movimento de projeção seja parte integrante do comportamento 

alimentar das espécies do grupo (Wilga, 2002). A projeção permite aos 

elasmobrânquios explorarem vantagens mecânicas durante a captura da presa como a 

melhoria na manipulação da presa, o aumento da precisão durante a captura de presas 

bentônicas através da sucção ou da investida (Moss, 1977) e o impacto simultâneo dos 

dentes superiores e inferiores com a presa (Frazzetta & Prange, 1987). 

Dados sugerem que a projeção do palatoquadrado varie tanto 

intraespecificamente como interespecificamente (Liem & Summers, 1999). Huxley 

(1876) identificou três padrões de suspensão mandibular entre os Chondrichthyes, 

enquanto Gregory (1904) considerava quatro configurações (Batoidea apresentava um 
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modo singular). Grogan & Lund (2000) consideram que todas as condições são 

variações de uma condição plesiomórfica autodiastílica, na qual o palatoquadrado não é 

fusionado ao crânio, mas possui as articulações etmoidal e orbital que estabelecem 

contato entre as duas estruturas (Janvier, 1996). Maisey (2009) apresenta outra 

interpretação e, ao discordar da homologia entre as articulações pós-orbitais presentes 

apenas em Hexanchiformes e fósseis de tubarões paleozoicos (Maisey, 2004 e 2005), 

reclassificou as suspensões mandibulares. Para o autor, articulação anfistílica é aquela 

que ocorre na região proximal do processo pós-orbital em Hexanchiformes, enquanto 

articulação arqueostílica ocorre na superfície ventrolateral da região da comissura 

craniana dos tubarões do Paleozoico, podendo ser considerada uma sinapomorfia para 

os Chondrichthyes. Em Holocephali está presente a condição holostílica, com o 

palatoquadrado fusionado ao crânio (Gregory, 1904; Didier, 1995; Wilga, 2002). A 

condição orbitostílica, proposta por Maisey (1980), está reservada a alguns 

representantes do táxon Squalea que possuem o processo orbital articulado a parede 

orbital. Em Batoidea a única ligação entre o palatoquadrado e o crânio é feita pela 

hiomandíbula, condição conhecida como euhiostílica (Maisey, 1980; Wilga, 1998b). A 

condição hiostílica é caracterizada por possuir apenas o ligamento na região etmoide e 

está presente em todos os representantes de Galeomorphii (Maisey, 1980; Maisey & 

Carvalho, 1997; Wilga, 2005).  

Wilga (2005) afirma que o conhecimento da seqüência de modificações no 

sistema-músculo esquelético ao longo da evolução é o tema central da morfologia 

funcional e biomecânica. Em elasmobrânquios o mecanismo de projeção das maxilas 

fornece o sistema ideal para o estudo da evolução do sistema músculo-esquelético por 

ser o componente principal do mecanismo de alimentação na maioria dos tubarões e 

raias. 
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 Em Chondrichthyes, apesar do grande interesse dos músculos cefálicos 

relacionados ao arco mandibular e ao arco hioide, os estudos com abordagem 

filogenética não são comuns (Miyake et al., 1992). Já para Osteichthyes, encontram-se 

mais trabalhos aliando miologia à filogenia, como fez Winterbottom (1974), utilizando 

apenas caracteres miológicos para construir a filogenia de Tetraodontiformes 

(Teleostei). Vari (1979) levantou caracteres miológicos para as famílias Citharinidae e 

Distichodontidae e, posteriormente (Vari, 1983), encontrou no complexo adductor 

mandibulae sinapomorfias que ajudaram a sustentar o clado formado por Curimatidae, 

Prochilodontidae, Anostomidae e Chilodontidae, além de outros caracteres para suportar 

dois desses grupos (no caso as famílias Prochilodontidae e Anostomidae). Springer & 

Johnson (2004) descreveram a musculatura dorsal dos arcos branquiais em Teleostomi e 

levantaram caracteres para a discussão das interrelações em Actinopterygii, focando em 

espécies fora e dentro do grupo Acanthomorpha e realizando um trabalho 

exclusivamente comparativo, sem a apresentação de matriz filogenética ou cladogramas 

(realizados paralelamente por Springer & Orrell, 2004). Duas famílias de Siluriformes, 

Nematogenyidae e Trichomycteridae, foram analisadas por Datovo & Bockmann (2010) 

que reconheceram 36 caracteres e apresentaram uma hipótese de relação entre os 

integrantes desses clados. 

Tiesing (1896) foi um dos pioneiros na descrição de musculatura cefálica de 

Chondrichthyes. Posteriormente foram publicadas descrições da musculatura associada 

à mandíbula e faringe (Marion, 1905), ao nervo trigêmino (Luther, 1909), do adductor 

mandibulae (Lauder, 1980) e também descrições relacionadas a determinadas espécies 

ou gêneros (Kesteven, 1943; Gilbert, 1986; Miyake, 1988). Estudos mais abrangentes 

que, em algum momento, enfocaram musculatura cefálica de Chondrichthyes foram 

feitos por Daniel (1934), Edgeworth (1935) e Walker (1975). A grande relevância do 
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trabalho de Edgeworth fez com que Miyake et al., (1992) o utilizasse como base em seu 

estudo sobre os músculos da região ventral do arco branquial em raias. Também já 

foram realizadas reconstruções miológicas em fósseis por Maisey para Cladoselache 

(1989) e “Cobelodus” (2007) e descrições dos músculos para uma análise funcional 

(Moss, 1977; Moss, 1982; Shirai & Nakaya, 1992; Motta et al., 1997; Motta & Wilga, 

2001; Wilga & Motta, 1998a, Wilga & Motta 1998b, Liem & Summers, 1999; Wilga & 

Motta, 2000; Wilga et al., 2001; Wilga, 2006). Estudos com enfoque filogenético, 

empregando caracteres provenientes da musculatura, passaram a ser feitos na década 

passada com ênfase em Myliobatiformes, como os publicados por Nishida (1990), 

Miyake et al. (1992), McEachran et al. (1996), Lovejoy (1996), González-Isáis (2004) 

e, mais recentemente, Carvalho et al. (2004). Um amplo estudo sobre o táxon Squalea 

foi feito por Shirai (1992b). Sua análise filogenética contou com 87 espécies de 46 

gêneros e utilizou alguns caracteres referentes à musculatura do complexo hio-

mandibular. O estudo teve uma análise exclusivamente filogenética, portanto, não há 

descrições individuais de todas as espécies utilizadas e nem todos os músculos do 

complexo foram enfocados. 

Interpretações filogenéticas a partir de um ponto de vista puramente miológico 

parecem necessárias para destacar certos fatores que influenciam a evolução dos 

músculos. A evolução dos mecanismos musculares pode ocorrer através da subdivisão 

de novas seções dos músculos existentes, redução e perda do músculo, ou mudança na 

posição das fibras (Winterbottom, 1974).  
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6. Resumo 

Miologia comparada dos arcos maxilar e hióide em Chondrichthyes e sua 

relevância nas hipóteses filogenéticas das espécies viventes. 

A classe Chondrichthyes compreende cerca de 1100 espécies divididas em duas 

subordens, Holocephali (quimeras) e Elasmobranchii (tubarões e raias). O 

monofiletismo da classe é sustentado pela calcificação prismática do esqueleto, 

presença de clásper pélvico, substituição periódica das fileiras dentárias. Porém, as 

interrelações em Elasmobranchii não estão claras. Duas hipóteses estão em discussão 

atualmente. A primeira delas, baseada em dados morfológicos, apresenta dois grandes 

grupos de tubarões, Galeomorphii e Squalomorphii, sendo que as raias (Batoidea) 

aparecem como espécies derivadas no segundo grupo. A segunda hipótese, baseada em 

dados moleculares, sugere que Galeomorphii e Squalomorphii forme um clado 

monofilético e que seja grupo-irmão de Batoidea. Portanto, a dúvida sobre o 

monofiletismo dos tubarões ainda persiste. Para tentar elucidar esta questão, este 

trabalho abordou a anatomia comparada dos músculos dos arcos maxilar e hióide de 98 

espécies, pertencentes a 37 famílias, de tubarões, raias e quimeras. A musculatura de 

todas as espécies foi descrita, servindo de base para comparações entre as famílias. No 

total 35 caracteres são propostos, a partir de informações revisadas da bibliografia e das 

muitas observações, e devem ser testados em uma matriz de dados já existente. Os 

caracteres foram discutidos de acordo com questões filogenéticas dentro da subclasse 

Elasmobranchii, abordando problemas como a relação entre Orectolobiformes e 

Heterodontiformes, a relação entre Chlamydoselachus e Hexanchidae, o monofiletismo 

em Squaliformes, as discussões sobre o grupo Hypnosqualea e as relações entre 

Potamotrygonidae e as demais raias. 
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7. Abstract  

Comparative myology of the mandibular and hyoid arches in Chondrichthyes 

and its relevance for phylogenetic hypotheses of living species. 

The class Chondrichthyes comprises about 1110 species in two subclasses, Holocephali 

(chimaeras) and Elasmobranchii (sharks and rays). The monophyly of this class is 

supported by prismatic calcification of the skeleton, presence of pelvic claspers, 

substitution of teeth in dental rows. However, interrelationships within Elasmobranchii 

are not clear, with two principal hypotheses discussed. The first one, based on 

morphological data, presents two groups of sharks, Galeomorphii and Squalomorphii, 

and rays (Batoidea) are considered to have derived within the second group. The second 

hypotheses, based on molecular data, suggest Galeomorphii and Squalomorphii as a 

monophyletic clade, sister-group to Batoidea. Therefore, the question about the 

monophyly of sharks persists. To try to elucidate this issue, the present work examined 

the comparative anatomy of muscles of jaws and hyoid arches of 97 species, belonging 

to 37 families of sharks, rays and chimaeras. The musculature of all species was 

described, serving as a basis for comparisons among the families. A summary of 35 

myological characters are proposed, based on information acquired from the literature 

and on personal observations, and should be tested in the context of a character matrix 

analyzed in a phylogenetic parsimony analysis. The characters described were discussed 

addressing the main phylogenetic questions within the subclass Elasmobranchii, 

regarding, for example, the relationship between Heterodontiformes and 

Orectolobiformes, the relationship between Chlamydoselachus and Hexanchidae, the 

monophyly of Squaliformes, the monophyly of Hypnosqualea, and the intrarelationships 

of potamotrygonid stingrays. 
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