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     APRESENTAÇÃO 

A presente dissertação está estruturada em “Resumo”, “Abstract”, “Introdução         

Geral”, “Objetivos”, “Capítulo I” e “Considerações Finais” a fim de proporcionar um            

melhor entendimento a respeito das relações taxonômicas do camarão carídeo Thor           

manningi. A “Introdução Geral” corresponde a uma síntese acerca de taxonomia           

molecular e da história taxonômica da espécie alvo deste estudo. O “Capítulo I”             

caracteriza a posição taxonômica de Thor manningi ao longo de sua distribuição através             

de dados morfológicos e moleculares e apresenta a descrição de uma nova espécie para              

o gênero. As “Considerações Finais” consistem nas principais conclusões obtidas a           

partir deste estudo. A dissertação está formatada de acordo com as regras da revista              

Zoological Studies. 
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RESUMO 

Thor manningi possui uma ampla distribuição atlântica, sendo a única dentre as 15             

espécies de camarões do gênero Thor que possui um vasto registro de ocorrência no              

Brasil. Este gênero possui um histórico taxonômico complicado e, recentemente,          

análises moleculares verificaram a existência de espécies crípticas ao longo da grande            

distribuição de Thor amboinensis. Como os espécimes brasileiros nunca foram          

estudados, apenas o seu registro de ocorrência foi reportado, este trabalho realiza uma             

revisão taxonômica de T. manningi, incluindo espécimes oriundos do Mar do Caribe e             

do Brasil, a partir de dados morfológicos e moleculares, para verificar a possível             

existência de espécies crípticas ao longo de sua distribuição. As reconstruções           

filogenéticas (Verossimilhança e Análise Bayesiana) e divergências genéticas        

(distância-p) foram baseadas em dois genes mitocondriais (16S e COI) e revelaram a             

existência de duas linhagens distintas incluindo os espécimes previamente identificados          

como T. manningi: uma restrita ao Panamá e a outra com espécimes do Panamá e do                

Brasil. A partir da comparação morfológica com o espécime-tipo, verificou-se que a            

linhagem com espécimes do Brasil e do Panamá corresponde a T. manningi e a ampla               

distribuição atlântica foi confirmada para a espécie. Características morfológicas         

confirmaram que a outra linhagem representa uma nova espécie de Thor, que é descrita              

no presente estudo e pode ser separada de T. manningi pelos dentes na região              

supraorbital e na margem anteroventral da carapaça.  

.  

Palavras-chave:  chave de identificação, Oceano Atlântico, espécies crípticas, COI, 
16S. 
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     ABSTRACT 

 

Thor manningi has a wide Atlantic distribution, being the only one among the 15              

species of shrimp of the genus Thor that has a vast occurrence record on Brazil. This                

genus has a complicated taxonomic history and, recently, molecular analyzes have           

verified the existence of cryptic species over the large distribution of Thor amboinensis.             

As brazilian specimens have never been studied, only their occurrence record has been             

reported, this work realize a taxonomic review of T. manningi, including specimens            

from the Caribbean Sea and Brazil, based in morphological and molecular data, to             

verify the possible existence of cryptic species across their distribution. The           

phylogenetic reconstructions (Maximum Likelihood and Bayesian Inference) and        

genetic divergences (p-distance) were based on two mitochondrial genes (16s and COI)            

and revealed the existence of two distinct lineages including the specimens previously            

identified as T. manningi: one restricted to Panamá and other with specimens from             

Panamá and Brazil. From the morphological comparison with the type specimen, it was             

verified that the lineage that has specimens from Brazil and Panamá corresponds to T.              

manningi, confirming a wide Atlantic distribution for the species. Morphological          

characteristics confirmed that the other lineage represents a new species of Thor, which             

is described in the present study and can be separated from T. manningi by the teeth                

present in the supraorbital region and in the anteroventral margin of carapace. 

Keywords: identification key, Atlantic Ocean, cryptic species, COI, 16S.  
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     INTRODUÇÃO GERAL 

Taxonomia molecular 

Taxonomia é a ciência de caracterizar, classificar e nomear táxons          

(Schlick-Steiner et al. 2010). Essa é imprescindível para a compreensão da           

biodiversidade, sendo fundamental para o desenvolvimento de outras áreas de estudos           

(Wilson 2004). Tradicionalmente, a delimitação taxonômica das espécies é realizada a           

partir de um conjunto de características morfológicas evidentes (Cook et al. 2010). No             

entanto, a delimitação de espécies baseada somente em um critério operacional tem sido             

discutida (De Queiroz 2007). Segundo este autor, a morfologia representaria apenas um            

aspecto da diversidade biológica e seriam necessárias novas linhas de evidências para a             

formação de uma hipótese taxonômica consistente. Nesse contexto, surgiu a taxonomia           

integrativa proposta por Dayrat (2005) que busca a delimitação das espécies a partir de              

perspectivas múltiplas e complementares, através da integração da taxonomia         

tradicional a novas abordagens como a filogeografia, anatomia comparada, genética          

populacional, ecologia, biologia comportamental, entre outras. De acordo com Dayrat          

(2005), a utilização de métodos multidisciplinares na delimitação de espécies deveria se            

tornar uma prática padrão em taxonomia, pois táxons propostos com base em dados             

integrados são hipóteses mais bem definidas e suportadas, facilitando inclusive o           

desenvolvimento de outros estudos. Dessa forma, qualquer informação que auxilie na           

delimitação das espécies é vista como benéfica e os debates acerca de qual metodologia              

deve ser utilizada seriam ineficazes (Pires and Marinoni 2010). 

Além disso, o uso da morfologia como única fonte de informação pode gerar             

algumas limitações, como identificações erradas devido a plasticidade fenotípica e          
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variabilidade genética dos caracteres diagnósticos, dificuldade do reconhecimento de         

diferentes estágios do desenvolvimento, uma vez que os táxons são descritos apenas em             

um estágio de vida, e a identificação de espécies crípticas (Hebert et al. 2003). As               

espécies crípticas são definidas como duas ou mais espécies classificadas como uma            

única espécie nominal por serem morfologicamente indistinguíveis (Bickford et al.          

2007). Por isso, a taxonomia integrativa tem sido muito utilizada na delimitação de             

espécies crípticas, que são relativamente comuns nos principais táxons e habitats do            

ambiente marinho. Sua abundância reflete tanto o estudo inadequado da morfologia dos            

organismos vivos (pseudo-criptoespécies), bem como a divergência em habitat e          

história de vida sem uma diversificação morfológica evidente paralela (Knowlton 1986           

1993). Por essa razão, seu reconhecimento é difícil ou mesmo impossível usando            

métodos taxonômicos tradicionais, apenas morfologia (Mathews and Anker 2009).         

Nesse contexto, a sistemática molecular tem sido uma importante ferramenta para           

estudar os padrões de biodiversidade e para o reconhecimento de espécies crípticas            

(Bickford et al. 2007). 

Atualmente, por ser uma metodologia relativamente rápida e possibilitar o acesso           

a diversos caracteres indicados na forma de nucleotídeos, os dados moleculares são            

bastante utilizados como ferramenta alternativa e complementar à morfologia para a           

delimitação de espécies (Avise 2004; Cook et al. 2010). Em Decapoda, genes            

mitocondriais são comumente utilizados como ferramenta para a solução de problemas           

taxonômicos e filogenéticos (Lefébure et al. 2006; Pileggi and Mantelatto 2010;           

Carvalho et al. 2013; De Grave et al. 2014; Terossi et al. 2017; Oliveira et al. 2019).                 

Isso ocorre, pois, a quantidade de genoma mitocondrial em uma célula é superior à de               

genoma nuclear, facilitando assim a sua amplificação e utilização (Schubart 2009).           
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Além disso, genes mitocondriais possuem maior taxa de mutação, podendo acumular           

um sinal filogenético em um tempo relativamente menor, e, por serem herdados de             

forma uniparental, a sua interpretação é mais simplificada (Schubart 2009). 

O citrocomo c oxidase subunidade I (COI) é um gene codificante, seu produto             

consiste em uma proteína essencial na sequência final da cadeia respiratória (Schubart et             

al. 2000). Por ser um marcador de variação rápida, ele é um dos genes mitocondriais               

utilizados para separar táxons que não haviam sido identificados com base apenas na             

morfologia (Hillis 1987), cuja variabilidade morfológica foi considerada insuficiente ou          

inconclusiva (Tourinho et al. 2012) ou apenas não percebida (Gusmão et al. 2006;             

Santos et al. 2006). Ademais, este gene tem sido usado com resultados satisfatórios na              

análise de variação genética entre populações (Mandai 2015; Oliveira et al. 2019).  

Outro gene mitocondrial utilizado é o 16S rRNA, que é um gene estrutural, seu              

transcrito integra parte dos ribossomos mitocondriais que participam da tradução de           

mRNAs em proteínas (Schubart et al. 2000). Esse possui regiões conservadas e            

variáveis e por isso pode refletir eventos de especiação antigos e recentes (Schubart et              

al. 2000). Este é comumente empregado para análises de divergências genéticas           

interespecíficas, pois a sua variação intraespecífica pode ser pequena ou mesmo nula            

(Francisco and Galetti Jr. 2005; Vergamini et al. 2011).  

O uso conjunto dos genes COI e 16S rRNA tende a ser suficiente na              

demonstração de divergência genética a nível específico e genérico (Negri et al. 2012;             

Nishiwaka 2017; Terossi et al. 2017; Mandai 2015).  

Thor manningi  Chace 1972  
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A ordem Decapoda Latreille 1802 compreende mais de 15.000 espécies vivas e            

3.000 espécies fósseis amplamente classificadas como "camarões", "lagostas" e         

"caranguejos" (Wolfe et al. 2019). Seus representantes apresentam distribuição         

cosmopolita e são os crustáceos mais estudados e reconhecidos devido a seu amplo             

registro fóssil (desde o Devoniano), sua grande variação morfológica, taxonômica e           

ecológica, além de elevado interesse econômico e comercial (Martin and Davis 2001;            

Bracken et al. 2009a; Schram 2016) 

Decapoda é dividida em Dendrobranchiata Bate 1888 e Pleocyemata Burkenroad          

1963 e a monofilia dessas subordens é sustentada por estudos morfológicos e            

moleculares (De Grave et al. 2009; Wolfe et al. 2019). Entre os decápodes, o formato               

corporal típico de camarões é encontrado na subordem Dendrobranchiata e nas           

infraordens Caridea Dana 1852, Stenopodidea Claus 1872 e Procarididae Manning and           

Chace 1972 da subordem Pleocyemata (Martin and Davis 2001; Bracken et al. 2009a).             

Destes, Caridea é o grupo mais diverso, compreendendo em torno de 3.500 espécies (De              

Grave and Fransen 2011), em constante processo de revisão e adição de novas espécies.              

Os camarões carídeos apresentam grande diversificação ecológica e morfológica,         

podendo ocorrer em ambientes marinhos, de água doce e de água salobra (Bond-Buckup             

and Buckup 1999; Bauer 2004). A característica diagnóstica de Caridea é a expansão             

lateral da pleura do segundo segmento abdominal que recobre lateralmente o primeiro e             

terceiro segmentos abdominais, o terceiro par de pereópodes não quelado e as fêmeas             

transportam seus ovos no abdomen (Holthuis 1955; Chace 1972; Bauer 2004). 

A subfamília Thorinae foi proposta em 1879 por Kingsley dentro da família            

Palaemonidae Rafinesque 1815, posteriormente, Holthuis (1955) separou as subfamílias         
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de Palaemonidae e incluiu os membros da subfamília Thorinae na família Hippolytidae            

Spence Bate 1888. Christoffersen (1987) propôs a divisão de Hippolytidae em sete            

famílias, ressuscitando Thorinae e a elevando a nível de família. No entanto, essa nova              

proposta de classificação para Hippolytidae não foi utilizada em trabalhos subsequentes,           

incluindo o catálogo de carídeos publicado em 2011 por De Grave and Fransen.             

Somente em 2014, De Grave et al., ao realizar a filogenia molecular de Hippolytidae,              

recuperaram a família Thoridae que então passou a ser considerada válida. Apesar dos             

caracteres morfológicos diagnósticos propostos por Christoffersen (1987) para Thorinae         

(= Thoridae) não terem se mostrado constantes, as análises moleculares recuperaram           

forte suporte para a monofilia deste táxon (De Grave et al. 2014). Atualmente, a família               

é composta por oito gêneros de camarões marinhos com distribuição mundial, Birulia            

Braznikov 1903, Eualus Thallwitz 1892, Heptacarpus Holmes 1900, Lebbeus White,          

1847, Paralebbeus Bruce and Chace 1986, Spirontocaris Spence Bate 1888, Thinora           

Bruce 1998 e Thor Kingsley 1878, sendo Thor o gênero-tipo (De Grave et al. 2014).  

Atualmente, Thor compreende 15 espécies distribuídas mundialmente (Chace        

1972; Komai et al. 2015): quatro ocorrem na costa oeste do Atlântico [T. amboinensis              

(De Man 1888), T. dobkini Chace 1972, T. floridanus Kingsley 1878 e T. manningi              

Chace 1972], três na região leste do Pacífico (T. algicola Wicksten 1987, T. cocoensis              

Wicksten and Vargas 2001 e T. cordelli Wicksten 1996), seis na região oeste do              

Pacífico [T. hainanensis Xu and Li 2014, T. intermedius Holthuis 1947, T. leptochelus             

(Xu and Li 2015), T. marguitae Bruce 1978, T. singularis Xu and Li 2015, T. spinipes                

Bruce 1983] e três na região Indo-oeste do Pacífico [T. amboinensis (De Man 1888), T.               

paschalis (Heller 1862) e T. spinosus Boone 1935]. Um dos caracteres diagnósticos para             
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o gênero é a presença de uma placa triangular móvel no terceiro segmento do pedúnculo               

antenal (Komai et al. 2015).  

A taxonomia de Thor é dificultada devido a semelhança morfológica que dificulta            

a identificação de espécies que ocorrem numa mesma região (Chace 1972) e a sua              

proximidade morfológica com Thinora Bruce 1998 que também apresenta a placa           

triangular móvel no terceiro segmento do pedúnculo antenal (Komai et al. 2015). A             

proximidade entre esses gêneros também foi evidenciada pela posição de Thinora como            

táxon irmão de Thor nas análises filogenéticas de De Grave et al. (2014). Thinora foi               

inicialmente proposto para acomodar Thor maldivensis Borradaile 1915 e, segundo          

Bruce (1998), esses gêneros se diferenciam pelo número de dentes no rostro (um ou              

mais dentes dorsais e ventrais em Thor e um dente dorsal e nenhum ventral em               

Thinora). Além disso, Thor não apresenta o primeiro pereiópodo dimórfico          

sexualmente, possui comumente de três a seis cerdas espiniformes flexores nos dáctilos            

do terceiro ao quinto pereiópodos e apêndice masculino desenvolvido nos machos.  

Os camarões desse gênero apresentam ampla diversidade de estilos de vida e de             

sistemas sexuais com algumas espécies que são simbióticas de anêmonas ou corais e             

outras que vivem em associação com algas ou pastos marinhos (Bauer 1986; Chace             

1997; Khan et al. 2004).  

Uma característica extraordinária da biologia reprodutiva dos camarões carídeos é          

a alta diversidade de sistemas sexuais, os quais apresentam ampla relação com fatores             

demográficos (densidade populacional e padrão de distribuição), ambientais (habitat,         

refúgio disponível e pressão de predação) e filogenéticos (morfológicos e fisiológicos)           
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