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Resumo 

O estômago dos crustáceos decápodes está dividido em três regiões: esôfago, câmara 

cardíaca e câmara pilórica, e possui um complexo muscular e nervoso no qual um 

conjunto de músculos estriados efetua os movimentos dos elementos esqueléticos do 

chamado moinho gástrico. Esse moinho gástrico consiste em um conjunto de elementos 

esqueléticos calcificados e um conjunto de músculos estriados que trabalham juntos 

para quebrar e moer grandes partículas de alimento dentro da câmara cardíaca do 

estômago. Esse conjunto esquelético é composto pelos seguintes ossículos: 

mesocardíaco, pterocardíaco, pilórico, exopilórico, zigocardíaco, propilórico e 

urocardíaco. Com o objetivo de testar se a atual hipótese de classificação supragenérica 

da família Trichodactylidae pode ser corroborada por caracteres morfológicos dos 

ossículos gástricos, foram descritos os ossículos do moinho gástrico de 25 indivíduos, 

entre machos e fêmeas adultos e jovens pertencentes a cinco espécies: Trichodactylus 

fluviatilis (Trichodactylinae), Dilocarcinus pagei e Moreirocarcinus laevifrons 

(Dilocarcinini), e Sylviocarcinus pictus e Valdivia serrata (Valdiviini). Para a 

preparação do material, os caranguejos foram dissecados, e seus estômagos submersos 

por um período de 24 horas em formol, posteriormente fervidos a 100◦C por 60 minutos 

numa solução de hidróxido de potássio (KOH) e alizarina-vermelha com a finalidade de 

macerar todo o tecido do estômago e corar os ossículos, respectivamente . A análise foi 

realizada com o auxilio de estereoscópio óptico, e as ilustrações dos estômagos e seus 

ossículos individualizados foram feitas com o auxilio de câmara clara acoplada ao 

estereoscópio óptico. Foi possível reconhecer 48 ossículos nas cinco espécies estudadas, 

e entre eles foi possível identificar diferenças significativas em nove ossículos: 

ossículos zigocardíaco, pré-pectineal, pectineal, subdentado, urocardíaco, mesopilórico 

posterior, anterior inferior pilórico, pilórico e pró-pilórico. De acordo com 

características de determinadas regiões desses nove ossículos, verificou-se que os 

agrupamentos resultantes são consistentes com a atual proposta de classificação de 

Trichodactylidae. A descrição de caracteres morfológicos internos poderá contribuir 

para uma visão mais completa das relações intrafamiliares, concorrendo para uma 

delimitação mais precisa da posição sistemática de Trichodactylidae.  

 

Palavras-chave: Anatomia, Carcinologia, ossículos estomacais, moinho gástrico, 

Trichodactylinae, Dilocarcininae. 
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Abstract 

The stomach of decapod crustaceans is divided into three regions: esophagus, cardiac 

chamber and pyloric chamber, and has a complex muscular and nervous systems in 

which a set of striated muscle performs the movements of skeletal elements called the 

gastric mill. This gastric mill consists of a set of calcified skeletal elements and a set of 

striated muscles which work together to grind and break down large particles of food in 

the stomach of the heart chamber. This set consists of the following skeletal ossicles: 

mesocardiac, pterocardiac, pyloric, exopyloric, zygocardiac, propyloric and urocardiac. 

In order to test if the current suprageneric classification hypothesis of the family 

Trichodactylidae can be corroborated by the stomach morphology, the gastric mill 

ossicles were described based on 25 individuals, including males, females and young 

adults belonging to five species: Trichodactylus fluviatilis (Trichodactylinae), and 

Dilocarcinus pagei Moreirocarcinus laevifrons (Dilocarcinini), and Sylviocarcinus 

pictus and Valdivia serrata (Valdiviini). The ossicles were prepared by dissecting and 

submersion of the stomach for 24 hours in formalin, then boiled at 100 ◦C for 60 

minutes in a solution of potassium hydroxide (KOH), and red-alizarin for macerate all 

the stomach tissue and purpose the ossicles, respectively. The analysis was performed 

with the aid of optical stereoscope, and the illustrations of ossicles and their stomachs 

were individually made with the aid of camera lucida coupled to optical stereoscope. It 

was possible to recognize 48 ossicles in the five species studied, and among them were 

able to identify significant differences in nine ossicles: zygocardiac, prepectineal, 

pectineal, subdentate, urocardiac, posterior mesopyloric, anterior inferior pyloric, 

pyloric e propyloric. According to characteristics of certain regions of these nine 

ossicles, it was found that the resulting clusters are consistent with the proposed current 

classification of Trichodactylidae. The description of internal morphological characters 

may contribute to a more thorough picture of intrafamilial relationships, as well as to 

obtain a more precise delimitation of the systematic position of Trichodactylidae. 

Keywords: Anatomy, carcinology, ossicles stomach, gastric mill, Trichodactylinae, 

Dilocarcininae. 
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1. Introdução 

Os Brachyura, infraordem dos crustáceos que inclui o grupo dos caranguejos 

verdadeiros, possui o maior número de espécies dentro dos crustáceos decápodes (Ng et 

al., 2008). Das aproximadamente 6.700 espécies descritas para este táxon, cerca de 

1.300 pertencem ao grupo dos caranguejos de água doce (Yeo et al., 2008). Atualmente 

considera-se cinco famílias como sendo exclusivas de água doce, caracterizadas terem 

desenvolvimento direto e por desenvolver todo seu ciclo de vida totalmente 

independente do ambiente marinho. Essas famílias se encontram distribuídas nas 

regiões tropicais e subtropicais de America do Sul e Central, África, Madagascar, sul de 

Europa, Índia, Ásia e Austrália (Yeo et al., 2008; Cumberlidge e Ng, 2009).   

Os caranguejos de água doce constituem um grupo polifilético (Sternberg et al.,  

1999; Sternberg e Cumberlidge, 2001; Martin e Davis, 2001; Yeo et al., 2008; 

Cumberlidge e Ng, 2009), no entanto compartilham características morfológicas, 

fisiológicas e comportamentais decorrentes da adaptação ao ambiente aquático 

continental. Essas características compreendem: baixa taxa de fecundidade com número 

de ovos relativamente baixo e de tamanho grande, desenvolvimento direto dos estádios 

larvais no ovo, cuidado parental, baixa taxa de distribuição por ausência das etapas 

larvais pelágicas e especificidade no habitat, o que dá como resultado uma alta taxa de 

endemismo (Anger, 1995).  

Há duas famílias de caranguejos de água doce na região neotropical: 

Pseudothelphusidae, com cerca de 250 espécies que ocorrem principalmente em 

sistemas montanhosos da América do Sul e Central, com distribuições altitudinais que 

podem chegar até 3.000 metros sobre o nível do mar (Rodríguez e Magalhães, 2005); e 

Trichodactylidae, que, com exceção de quatro espécies que ocorrem na parte sul do 

México, tem distribuição restrita a América do Sul, habitando as planícies costeiras das 
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Guianas e do Brasil, as planícies fluviais dos rios Amazonas, Orinoco, Paraguai e 

Paraná, e as bacias do rio Magdalena e lago Maracaibo (Rodríguez, 1992). Mais de 60% 

das espécies descritas para esta família ocorrem no Brasil, sendo a maioria endêmicas 

da Amazônia (Magalhães, 2003).  

A família Trichodactylidae possui 49 espécies distribuídas em 15 gêneros e duas 

subfamílias (Ng et al., 2008). A classificação supragenérica da família foi proposta por 

Rodríguez (1992) e revalidada no trabalho taxonômico de Magalhães e Türkay (1996), 

que utilizaram caracteres da segmentação do abdômen, da morfologia do primeiro 

pleópodo masculino (gonópodo), e da morfologia do esqueleto endofragmal como base 

de seu sistema de classificação. Esses autores propuseram um sistema classificatório no 

qual Trichodactylidae está dividido em duas subfamílias e duas tribos [Trichodactylinae 

e Dilocarcininae (Dilocarcinini + Valdiviini)].  

Trichodactylidae possui um conjunto de particularidades morfológicas que a 

separa filogeneticamente das outras famílias de caranguejos verdadeiros de água doce 

(Rodríguez, 1992; Martin e Davis, 2001). Trabalhos recentes têm sido desenvolvidos 

com o objetivo de tentar esclarecer a posição sistemática dessa família entre os 

braquiúros (Sternberg et al., 1999; Sternberg  e Cumberlidge, 2001). Porém ainda não 

se têm um consenso a respeito da origem evolutiva da família. Um aspecto importante e 

ainda pouco estudado nos trichodactílídeos é o sistema de ossículos do esqueleto 

gástrico.  

O estômago dos crustáceos decápodes possui um complexo muscular e nervoso 

no qual um conjunto de músculos estriados efetua os movimentos dos elementos 

esqueléticos do chamado moinho gástrico, e um gânglio nervoso controla ritmicamente 

esses músculos (Meiss e Norman, 1977). Esse moinho gástrico consiste em um conjunto 

de elementos esqueléticos calcificados e um conjunto de músculos estriados que 
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trabalham juntos para quebrar e moer grandes partículas de alimento dentro da câmara 

cardíaca do estômago. Esse conjunto esquelético é composto pelos seguintes ossículos: 

mesocardíaco, pterocardíaco, pilórico, exopilórico, zigocardíaco (suportando os dentes 

laterais), propilórico e urocardíaco (sustentando o dente medial) (Factor, 1989). Nos 

Decapoda, o estômago está dividido em três regiões bem diferenciadas: esôfago, uma 

região anterior conhecida como câmara cardíaca (ou estômago cardíaco), e uma região 

posterior denominada câmara pilórica (ou estômago pilórico) (Mocquard, 1883; 

Patwardhan, 1935; Cochran, 1935; Meiss e Norman, 1977; Martin et al., 1998; Brösing, 

2010). O grau de calcificação dos ossículos e placas varia muito entre grupos 

taxonômicos, e a forma e o número de dentes nos ossículos variam conforme o hábito 

alimentar (Mocquard, 1883; Allardyce e Linton, 2010). Além de refletir aspectos da 

biologia e ecologia, esse sistema evidenciou conter importante informação filogenética 

(Brösing et al., 2006; Lima, 2010). Atualmente existe um número razoável de 

bibliografia sobre esse tema, tanto de estudos descritivos (Brösing et al., 2002; 

Abrunhosa et al., 2003; Alves et al., 2010), quanto filogenéticos (Felgenhauer e Abele, 

1983, 1985; Brösing et al., 2002, 2006; Brösing, 2010; Lima, 2010).  

Entretanto, o estudo desse sistema em caranguejos Trichodactylidae é muito 

recente, restrito a um trabalho que descreve o esqueleto gástrico de Valdivia serrata, 

Dilocarcinus septemdentatus e Sylviocarcinus pictus (Alves et al., 2010). A utilização 

desses caracteres morfológicos em conjunto com outros já estudados (Magalhães e 

Türkay, 1996; Pedraza, 2010) poderá contribuir para um melhor entendimento da 

sistemática dessa família de caranguejos de água doce. Com o presente trabalho, 

pretende-se testar a hipótese taxonômica proposta por Magalhães e Türkay (1996) sobre 

o sistema supragenérico de Trichodactylidae, realizando uma análise morfológica 

detalhada do esqueleto gástrico de algumas espécies representativas das suas 
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subfamílias e tribos, bem como levantar possíveis caracteres taxonômicos que sejam 

úteis ao estudo filogenético da família e de suas relações com os demais grupos de 

caranguejos de água doce. 

 

2. Objetivos 

2.1 Objetivo Geral 

Avaliar a congruência dos agrupamentos resultantes da análise baseada na 

morfologia dos ossículos do esqueleto gástrico com a classificação supragenérica da 

família Trichodactylidae proposta por Magalhães e Türkay (1996). 

 

2.2 Objetivos Específicos 

- Caracterizar o esqueleto gástrico de diferentes espécies de caranguejos 

Trichodactylidae por meio da descrição da morfologia dos ossículos do moinho 

gástrico;  

- Identificar eventuais variações na morfologia dos estômagos em relação ao estágio 

de desenvolvimento (jovem e adulto) e sexo dos indivíduos; 

- Identificar, no esqueleto gástrico de Trichodactylidae, novos caracteres que possam 

servir de base para comparação com outras famílias de braquiúros. 
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3. Material e Métodos 

 

3.1 Material 

Foram estudadas cinco espécies de caranguejos da família Trichodactylidae, 

com pelo menos um representante de cada categoria suprafamiliar, conforme segue: 

 

Trichodactylinae H. Milne Edwards, 1853: 

Trichodactylus fluviatilis Latreille, 1828: habita geralmente rios e riachos 

montanhosos, onde ocorre entre e sob pedras e galhos submersos da faixa costeira 

do litoral nordeste, sudeste e sul do Brasil, de Pernambuco ao Rio Grande do Sul. 

Ocorre também nos rios e lagos da bacia do alto rio Paraná nos estados de São 

Paulo, Paraná e Santa Catarina. 

 

Dilocarcininae Pretzmann, 1978 

- Dilocarcinini Pretzmann, 1978 

Moreirocarcinus laevifrons (Moreira, 1901): aparentemente seu hábitat está restrito 

a rios e lagos de água preta, ocorrendo em áreas marginais, associada à serrapilheira 

submersa e tem distribuição geográfica na Venezuela e Brasil (Amazonas). Ocorre 

na bacia amazônica. 

Dilocarcinus pagei (Stimpson, 1861): é comumente encontrada em rios e lagos, em 

áreas marginais com barranco, no interior de buracos em áreas rasas e associadas às 

raízes de macrófitas flutuantes. Distribui-se geograficamente no Brasil (Amapá, 

Amazonas, Pará, Mato Grosso, Rondônia, Acre, Mato Grosso do Sul, São Paulo), 
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Peru, Bolívia, Paraguai e Argentina. Ocorre nas bacias amazônica e dos rios 

Paraguai/Paraná.  

- Valdiviini Pretzmann, 1978 

Sylviocarcinus pictus (H. Milne Edwards, 1853): é comumente encontrada em rios, 

igarapés e lagos, onde ocorre em diferentes tipos de ambientes, como covas em 

barrancos ou em fendas e ocos de troncos submersos apodrecidos, entre a galhada, 

associadas à vegetação aquática, e nos pedrais de rios com correntezas. Tem 

distribuição geográfica na Guiana, Guiana Francesa, Colômbia, Brasil (Amapá, 

Roraima, Amazonas, Pará, Maranhão, Piauí, Rondônia), Peru e Bolívia. Ocorre em 

bacias costeiras do norte-nordeste da América do Sul e na bacia amazônica.  

Valdivia serrata (White, 1847): é encontrada em rios e lagos, em geral associada a 

galhadas e serrapilheira submersa ou em buracos de troncos submersos. Sua 

distribuição geográfica inclui a Venezuela, Colômbia, Guiana, Suriname, Brasil 

(Amazonas, Pará, Maranhão, Rondônia, Acre). Peru e Bolívia. Ocorre nas bacias 

dos rios Orinoco e Amazonas, bem como em bacias costeiras do norte da América 

do Sul. 

Os espécimes que foram utilizados para este estudo encontram-se depositados 

como material testemunho na Coleção de Crustáceos do Instituto Nacional de Pesquisas 

da Amazônia (INPA) (Tabela 1).  

A confirmação da identificação dos caranguejos foi feita utilizando o capítulo de 

Trichodactylidae do Manual de Identificação de Crustacea Decapoda de Água Doce do 

Brasil (Melo, 2003). Foram utilizados estômagos de indivíduos machos e fêmeas, 

adultos e jovens, para uma maior eficácia da descrição da morfologia dos estômagos das 

espécies. 
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Tabela 1. Lista das espécies estudadas, suas localidades, sexo, grau de desenvolvimento 

e medidas. 

Espécie Localidade sexo 

grau de 

desenv. LC CC 

Moreirocarcinus laevifrons Arquipélogo Anavilhas/AM - Brasil M A 32,75 25,23 

Moreirocarcinus laevifrons Parque Nacional do Viruá/ RR - Brasil F A 39,37 32,09 

Moreirocarcinus laevifrons Parque Nacional do Viruá/ RR - Brasil F A 33,3 25,59 

Moreirocarcinus laevifrons Lago do Teste, Iranduba/AM - Brasil F A 37,1 30,43 

Moreirocarcinus laevifrons Rio Jaú/AM – Brasil F J 22,26 19,27 

Valdivia serrata Lago de Balbina, Balbina/AM - Brasil F A 43,23 39,19 

Valdivia serrata Lago de Balbina, Balbina/AM - Brasil F J 24,44 22,18 

Valdivia serrata Lago de Balbina, Balbina/AM - Brasil F A 43,51 39,55 

Valdivia serrata Lago de Balbina, Balbina/AM - Brasil M A 29,37 25,49 

Valdivia serrata Lago de Balbina, Balbina/AM - Brasil M A 26,05 23,28 

Dilocarcinus pagei Ilha da Marchantaria, Manaus/AM - Brasil F A 44,45 39,52 

Dilocarcinus pagei Ilha da Marchantaria, Manaus/AM - Brasil M A 47,19 39,29 

Dilocarcinus pagei Ilha da Marchantaria, Manaus/AM - Brasil M A 37,21 31,05 

Dilocarcinus pagei Ilha da Marchantaria, Manaus/AM - Brasil M A 34,49 28,32 

Dilocarcinus pagei Ilha da Marchantaria, Manaus/AM - Brasil M J 20,01 16,15 

Sylviocarcinus pictus Lago do Catalão, Manaus/AM - Brasil M A 38,24 33,37 

Sylviocarcinus pictus Lago do Catalão, Manaus/AM - Brasil M A 38,26 34,75 

Sylviocarcinus pictus Lago do Catalão, Manaus/AM - Brasil M A 34,98 31,03 

Sylviocarcinus pictus Lago do Catalão, Manaus/AM - Brasil M J 27,08 23,21 

Sylviocarcinus pictus Lago do Catalão, Manaus/AM - Brasil F A 36,12 33,32 

Trichodactylus fluviatilis Ilhabela/ SP – Brasil M A 24,32 21,54 

Trichodactylus fluviatilis Rio Moji-Guaçu, Porto Ferreira/SP - Brasil F A 37,22 23,54 

Trichodactylus fluviatilis Ilhabela/ SP – Brasil F A 29,99 26,34 

Trichodactylus fluviatilis Rio Moji-Guaçu, Porto Ferreira/SP - Brasil M A 23,54 21,01 

Trichodactylus fluviatilis Rio Moji-Guaçu, Porto Ferreira/SP - Brasil M J 16,04 18,41 
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3.2 Métodos  

Foi utilizada a metodologia adotada por Lima (2010) para a preparação dos 

estômagos. Antes de retirar os estômagos, os espécimes foram separados de acordo com 

sexo e foram obtidas medidas de largura (máxima) e comprimento da carapaça (tomado 

entre a fronte e a margem posterior da carapaça). Após cuidadosa remoção da carapaça, 

os estômagos foram removidos, acondicionados, etiquetados e fixados em formol 10% 

por 24 horas. Após esse procedimento, os estômagos foram imersos em solução de 

Hidróxido de Potássio (KOH) 10% à 100ºC por 60 minutos, em uma estufa, para 

maceração dos tecidos (Mocquard, 1883; Brösing et al., 2002). Os esqueletos dos 

estômagos foram corados com Alizarina-Vermelha 1% adicionada à solução de KOH, 

para facilitar a visualização das estruturas internas, como cerdas e ossículos (Brösing et 

al., 2002). Depois de corados, os estômagos foram reacondicionados em frascos 

contendo solução de álcool etílico 80%. Foram feitas ilustrações do moinho gástrico em 

três vistas: ventral, dorsal e lateral. Todos os ossículos que apresentaram diferenças 

morfológicas entre as espécies foram ilustrados. Os desenhos foram preparados por 

intermédio de câmara clara montada no microscópio estereoscópico. 

A nomenclatura e abreviações utilizadas nas descrições morfológicas do 

esqueleto gástrico seguiram a proposta por Lima (2010), e foi construída uma lista 

completa com esses nomes e abreviações de todos os ossículos descritos, e está 

representada logo abaixo. Também foi utilizada a terminologia proposta por Lima 

(2010) para descrever o grau de calcificação dos ossículos, sendo (i) calcificação leve 

(aspecto membranoso); (ii) calcificação moderada (aspecto cartilaginoso); (iii) 

calcificação forte (opaco); (iv) ossículo livre (quando conectado ao ossículo adjacente 

por membrana fina e maleável); (v) ossículos parcialmente fusionados (quando 
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conectados por membrana rígida de aspecto cartilaginoso ou com fusão claramente 

incompleta); (vi) ossículos fusionados (praticamente sem limites de separação).  

 

NOMENCLATURA DOS OSSÍCULOS 

Ossículos do moinho gástrico 

- Ossículo mesocardíaco___________________(I) 

- Ossículo pterocardíaco___________________(II) 

- Ossículo pós-pterocardíaco________________(IIb) 

- Ossículo pilórico________________________(III) 

- Ossículo exopilórico_____________________(IV) 

- Ossículo zigocardíaco____________________(V) 

- Ossículo propilórico_____________________(VI) 

- Ossículo urocardíaco____________________(VII) 

- Placa cardíaca dorsomediana_____________(VIIa) 

- Placa cardíaca dorsolateral_______________(VIIb) 

Ossículos de suporte lateral da câmara cardíaca 

- Ossículo pectineal_____________________(VIII) 

- Ossículo lateral supra-pectineal__________(VIIIa) 

- Ossículo pré-pectineal _________________(IX) 

- Ossículo pós-pectineal__________________(X) 

- ‘Quilha’ do ossículo pós-pectineal________(Xa) 

- Placa cardíaca lateral anterior____________(XI) 

- Placa cardíaca lateral posterior___________(XII) 

- Válvula cardíaca inferior________________(XIIa) 

- Ossículo cardíaco lateral inferior__________(XIII) 

- Ossículo subdentado____________________(XIV) 

- Ossículo cárdio-pilórico lateral___________(XV) 

Ossículos da válvula cárdio-pilórica 

- Ossículo anterior da válvula cárdio-pilórica_____(XVI) 

- Ossículo posterior da válvula cárdio-pilórica____(XVII) 

- Ossículo lateral da válvula cárdio-pilórica______(XVIII) 
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Ossículos de suporte dorsal do estômago pilórico 

- Ossículo mesopilórico anterior_________________(XIX) 

- Ossículo mesopilórico lateral__________________(XIXa) 

- Ossículo mesopilórico posterior________________(XX) 

- Ossículo uropilórico_________________________(XXI) 

- Fragmento infra-uropilórico___________________(XXIa) 

- Ossículo uropilórico posterior__________________(XXIb) 

Ossículos de suporte ventral do piloro e ampola 

- Ossículo pré-ampulário_______________________(XXII) 

- Ossículo anterior inferior pilórico_______________(XXIII) 

- Ossículo inferior ampulário____________________(XXIV) 

- Ossículo da porção inferior do teto ampulário______(XXV) 

- Ossículo da porção mediana do teto ampulário_____(XXVa) 

- Ossículo da porção superior do teto ampulário______(XXVI) 

- Processo da porção superior do teto ampulário______(XXVIa) 

- Ossículo pilórico posterior inferior_______________(XXVII) 

- Placa lateral inferior pós-ampulária_______________(XXVIIa) 

Ossículos de suporte supra ampulares 

- Ossículo anterior supra-ampulário____________(XXVIII) 

- Ossículo mediano supra-ampulário___________(XXIX) 

- Ossículo posterior supra-ampulário___________(XXX) 

Ossículos de suporte lateral do piloro 

- Ossículo pleuro-pilórico anterior_____________(XXXI) 

- Ossículo da válvula pleuro-pilórica___________(XXXIa) 

- Ossículo pleuro-pilórico mediano_____________(XXXII) 

- Placa pleuro-pilórica lateral__________________(XXXIIa) 

- Ossículo pleuro-pilórico posterior_____________(XXXIII) 

- Válvula cárdio-pilórica.............................................(v.c.p.) 

 

Morfologia geral do estômago em Decapoda 

O estômago dos crustáceos Decapoda apresenta grande diversidade quanto à 

forma e grau de complexidade, porém a maior parte deles é muito semelhante na sua 

organização estrutural.  
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Para melhor entendimento de como funciona o estômago, antes é necessário 

conhecer os componentes que atuam em seu complexo sistema fisiológico. Nos 

decápodes o estômago está divido em três regiões bem definidas (Mocquard, 1883; 

Patwardhan, 1935; Cochran, 1935; Meiss e Norman, 1977; Martin et al.,1998; Brösing, 

2002; Brösing et al.,2002; Brösing, 2010): (i) esôfago; (ii) uma região anterior chamada 

de câmara cardíaca (ou estômago cardíaco); (iii) uma região posterior conhecida como 

câmara pilórica (ou estômago pilórico).  

A câmara cardíaca e a câmara pilórica estão separadas por uma invaginação da 

porção ventral do estômago, denominada válvula cardio-pilórica (vcp) (Figura 1). A 

válvula cardio-pilórica controla a entrada na câmara pilórica do material triturado na 

câmara cardíaca pelo moinho gástrico. O moinho gástrico é o conjunto de ossículos 

mais marcante do estômago cardíaco. Encontra-se estruturado por elementos 

esqueléticos (ossículos e placas, pares ou ímpares) que quase sempre são articulados 

entre si. Da câmara pilórica as partículas alimentares seguem em direção ao intestino 

(Cochran, 1935). 

 

1. Esôfago 

O esôfago é um tubo de quitina que varia em espessura e tamanho dependendo 

da espécie e possui pequenas cerdas distribuídas longitudinalmente. Sua função é 

transportar o alimento para o estômago cardíaco por meio dos movimentos peristálticos 

dos músculos do esôfago (Vonk, 1960; Factor, 1989). A extremidade anterior do 

esôfago se abre junto à boca; a posterior termina próxima às válvulas esofagianas (veso) 

e conecta-se ao estômago cardíaco pela porção anteroventral (Figura 1). As válvulas 
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esofagianas (veso) são formadas por uma pequena invaginação da porção anterior do 

saco cardíaco, sendo um pouco mais espessas que o esôfago (Factor, 1989).    

                                                                                        

Figura 1. Organização geral do estômago de um Brachyura em vista lateral. 

Abreviações: ant.: anterior; CC: câmara cardíaca; CP: câmara pilórica; dors.: dorsal; 

eso: esôfago; post.: posterior; SC: saco cardíaco; vent.: ventral. 

 

2. Câmara cardíaca 

O estômago cardíaco é responsável pela trituração e maceração das partículas 

alimentares (Mocquard, 1883; Patwardhan, 1935a; Meiss e Norman, 1977). A câmara 

cardíaca limita-se anteriormente pelo esôfago e, posteriormente, pela válvula cárdio-

pilórica.  

Apresenta-se mais larga do que longa; abrange anteriormente o saco cardíaco e 

posteriormente o complexo de ossículos do moinho gástrico. O saco cardíaco é 

composto por uma membrana de quitina translúcida (com pequenas áreas de 

calcificação), que envolve o moinho gástrico (Figuras 1, 2 e 3).  
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Figura 2. Organização geral do estômago de um Brachyura em vista ventral. 

Abreviações: ant.: anterior; lat.: lateral; post.: posterior; SC: saco cardíaco. 

 

  3. Câmara pilórica 

A câmara pilórica (estômago pilórico) é a responsável pela digestão, absorção e 

eliminação de partículas alimentares (Mocquard, 1883; Patwardhan, 1935a; Meiss e 

Norman, 1977; Brösing, 2002; Brösing et al.,2002; Brösing, 2010). A câmara pilórica 

compreende a porção posterior do estômago, e é em geral mais longa do que larga e 

bem menor do que a câmara cardíaca. Na câmara pilórica os ossículos são mais 

achatados e em maior número em comparação com a câmara cardíaca. Além desses, a 

câmara pilórica apresenta canais, válvulas, dobras, cerdas alongadas e o filtro pilórico. 

O filtro pilórico (Figuras 1 e 2) consiste em um par de ampolas equipadas com 

camadas de numerosas microcerdas que se organizam em malhas, as quais 

desempenham um importante papel na filtragem das partículas alimentares ingeridas e 

mastigadas na câmara cardíaca do estômago.  
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Figura 3. Organização geral do estômago de um Brachyura em vista dorsal. 

Abreviações: lat.: lateral; post.: posterior; ant.: anterior; SC: saco cardíaco. 

 

 

Organização geral dos ossículos do estômago em Brachyura 

Mocquard (1883) denominou esqueleto gástrico o conjunto de ossículos e 

elementos cartilaginosos do estômago cardíaco e do estômago pilórico em Decapoda. 

Nesse artigo, o autor reconheceu 28 ossículos e os organizou em três grupos: (i) 

armadura estomacal; (ii) peças de sustentação; e (iii) região pilórica. Posteriormente, 

Cochran (1935) propôs modificações na nomenclatura utilizada por Mocquard (1883) e 

classificou os ossículos do estômago em: (i) ossículos do moinho gástrico; (ii) ossículos 

de suporte do estômago cardíaco; (iii) ossículos de suporte pilórico; e (iv) ossículos 

pleuro-pilóricos. Posteriormente, Maynard e Dando (1974) reorganizaram a distribuição 

dos ossículos em sete categorias: (i) ossículos do moinho gástrico; (ii) ossículos de 

suporte lateral cardíaco; (iii) ossículos da válvula cardio-pilórica; (iv) ossículos de 

suporte da porção dorsal da câmara pilórica; (v) ossículos de suporte ventral pilórico e 

ampulário; (vi) ossículos de suporte supra-ampulário; (vii) ossículos de suporte lateral 

pilórico. Em virtude de melhor detalhar a organização dos ossículos em grupos 
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funcionais, a proposta de Maynard e Dando (1974) foi seguida pela maioria dos autores 

subseqüentes (Meiss e Norman, 1977; Kunze e Anderson, 1979; Brösing et al.,2002; 

Castro e Bond-Buckup, 2003, Alves et al.,2010). Mais recentemente, Brösing (2010), 

sem apresentar jusificativas, propôs modificações na nomenclatura e organização dos 

ossículos, reconhecendo cinco grupos funcionais: (i) ossículos do moinho gástrico 

dorsais; (ii) ossículos do moinho gástrico laterais; (iii) ossículos da válvula cárdio-

pilórica; (iv) ossículos dos filtro pilórico dorsal; (v) ossículos do filtro pilórico laterais e 

ventrais. Além de modificações nomenclaturais, a principal alteração proposta por 

Brösing (2010) consiste em agrupar os ossículos dos grupos funcionais v, vi e vii de 

Maynard e Dando (1974) em uma única categoria (ossículos laterais e ventrais do filtro 

pilórico). No presente estudo, adotamos a nomenclatura proposta por Lima (2010). 

Se a organização do esqueleto gástrico em sete conjuntos de ossículos 

permaneceu praticamente inalterada desde Maynard e Dando (1974), o mesmo não se 

pode dizer da nomenclatura e reconhecimento dos ossículos individualmente. Erros de 

identificação dos ossículos e propostas injustificadas de novos ossículos têm resultado 

em certa instabilidade na nomenclatura e, consequentemente, em dificuldades na 

comparação dos resultados obtidos por diferentes autores (Lima, 2010).  

 

4. Resultados 

Nas cinco espécies estudadas foram identificados e reconhecidos 48 ossículos 

que compõem o esqueleto gástrico dos caranguejos Trichodactylidae. Entre essas 

espécies, foram observadas diferenças em alguns desses ossículos. Essas diferenças 

foram em relação à situação (fusão total ou parcial), ao comprimento relativo da peça, à 

presença ou ausência de carena, ao número de dentes presentes, e à forma.  
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Em relação ao sexo (macho e fêmea) dos indivíduos, não foi observada nenhuma 

diferença nos ossículos. Em relação ao grau de desenvolvimento (adultos e jovens), foi 

possível notar uma pequena diferença na calcificação dos ossículos, que nos indivíduos 

jovens, se apresentam levemente calcificados e em alguns casos, translúcidos, enquanto 

que nos adultos, esses ossículos estavam mais robustos e fortemente calcificados. 

Porém, todos os 48 ossículos foram reconhecidos em todos os indivíduos analisados, 

independente do sexo ou grau de desenvolvimento. 

Foi feita a descrição morfológica de todos os 48 ossículos. Também foi feita 

uma comparação entre as espécies. 

 

Descrição morfológica dos ossículos do moinho gástrico 

Comparação entre as espécies  

 

Ossículos do moinho gástrico 

Ossículo mesocardíaco (I) – Ossículo ímpar, achatado, fortemente calcificado, 

posicionado medianamente à frente do estômago cardíaco, entre os ossículos 

pterocardíaco e urocardíaco. Margem superior completamente fusionada à porção basal 

do ossículo urocardíaco formando barra transversal evidente, fortemente calcificada. 

Margem inferior levemente calcificada, projetada ântero-ventralmente, côncava em D. 

pagei, M. laevifrons e V. serrata e convexa em S. pictus e T. fluviatilis. Concavidade da 

margem inferior bastante pronunciada. Ossículo completamente individualizado (linha 

de sutura completa) em D. pagei, M. laevifrons e T. fluviatilis e parcialmente fundido 

(linha de sutura incompleta) em S. pictus e V. serrata (Figura 20).  
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Ossículo pterocardíaco (II) – Ossículo par, achatado, fortemente calcificado, situado 

entre o mesocardíaco e o pós-pterocardíaco. Margem lateral do pterocardíaco não 

truncada.  Face anterior do pterocardíaco desprovida de carena. É sub-triangular em 

vista dorsal, ligeiramente sinuoso em vista dorsal em D. pagei, M. laevifrons e V. 

serrata e com forma de alongada em S. pictus e T. fluviatilis  (Figura 20).  

 

Ossículo pós-pterocardíaco (IIb) – Ossículo par, achatado, localizado ântero-

lateralmente, fazendo conexão firme com os ossículos pterocardíaco, zigocardíaco e o 

pré-pectineal. Ossículo levemente calcificado em toda a sua extensão e com dois 

fragmentos moderadamente calcificados. O ossículo apresenta-se igual em todas as 

espécies.  

 

Ossículo pilórico (III) – Ossículo par, achatado, convexo, moderadamente calcificado. 

Localiza-se na porção dorsal do estômago, fazendo conexão com os ossículos pró-

pilórico, exopilórico e urocardíaco. Ângulo anterolateral com processo longo. Ápice do 

processo do ângulo anterolateral bem evidente em D. pagei,  M. laevifrons e V. serrata 

e inconspícuo em S. pictus e T. fluviatilis. Porção terminal com formato mais afilado em 

D. pagei e mais arredondado em M. laevifrons e recurvado em S. pictus e V. serrata. 

Ossículo pilórico com entalhe mediano profundo e completo em todas as espécies, 

porém em T. fluviatilis as conchas do ossículo pilórico são incompletas e levemente 

calcificadas. O espaçamento entre os ossículos ilustrado representa a realidade 

observada no estômago (Figura 22).  
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Ossículo exopilórico (IV) – Ossículo par, fortemente calcificado, face dorso-lateral 

achatada; em vista dorsal forma uma placa ovalada em D. pagei e oblonga em M. 

laevifrons, T. fluviatilis e em forma elipsoide em S. pictus e V. serrata. Margem mesial 

retilínea, parcialmente fusionada ao ossículo pilórico. Margem lateral da face dorso-

lateral convexa, recobrindo o ponto de inserção com o zigocardíaco. Placa dorso-lateral 

alcançando pouco mais da metade do comprimento do ossículo pilórico em D. pagei, S. 

pictus, V. serrata e T. fluviatilis e alcançando bem mais da metade do comprimento do 

ossículo pilórico em M. laevifrons (Figura 29 I). 

 

Ossículo zigocardíaco (V) – Ossículo par, achatado, fortemente calcificado, face ventral 

convexa, com protuberância subcircular inconspícua próxima à base dos dentes da 

extremidade mesial. Face dorso-lateral côncava, com carena obliqua em D. pagei e T. 

fluviatilis e desprovida de carena em M. laevifrons, S. pictus e V. serrata. Margem 

anterior côncava, posterior convexa. Extremidade mesial larga e armada com dentes 

fortes, ângulo póstero-mesial conectando-se firmemente ao ossículo exopilórico; 

extremidade anterolateral afilada, conectando-se ao ossículo pós-pterocardíaco. Dentes 

da extremidade mesial individualizados (Figura 19). 

 

Ossículo pró-pilórico (VI) – Ossículo ímpar, achatado, fortemente calcificado, com 

constrição subterminal evidente próxima à margem ventral originando duas regiões 

subtriangulares (superior e inferior). Posicionado dorsalmente, perpendicular ao plano 

horizontal do estômago cardíaco. Conecta-se posteriormente ao ossículo pilórico e 

ventralmente ao ossículo urocardíaco. Constrição subterminal curta em D. pagei e S. 
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pictus e um pouco mais alongada em M. laevifrons, V. serrata e T. fluviatilis. Face 

anterior das regiões subtriangulares superior e inferior côncavas. Concavidades 

(superior e inferior) sem comunicação em D. pagei, M. laevifrons, V. serrata e T. 

fluviatilis, apresentam de forma isoladas, estão interligadas em S. pictus. Largura da 

margem ventral do pró-pilórico menor do que a metade da largura máxima da margem 

dorsal. Ossículo pró-pilórico diferenciado facilmente pela constrição subterminal e 

pelas concavidades das regiões superior e inferior da face anterior, conferindo-lhe forma 

de “X” característica (Figura 24). 

 

 Ossículo urocardíaco (VII) – Ossículo ímpar, em forma de “T”, fortemente calcificado, 

localizado na porção dorsal do estômago cardíaco. Margem anterior completamente 

fusionada ao mesocardíaco; margem posterior parcialmente fusionada ao pró-pilórico. 

Face dorsal profundamente escavada, acompanhando a forma de “T” do ossículo. Face 

ventral sem protuberância subterminal anterior. Região posterior com quatro dentes bem 

distintos em D. pagei e dois dentes parcialmente fusionados, com algumas fileiras bem 

finas de dentículos em M. laevifrons, cinco dentes parcialmente fusionados em S. pictus 

e dois dentes parcialmente fusionados em V. serrata e dois dentes parcialmente 

fusionados; dente maior com cinco dentículos em T. fluviatilis.  Protuberância globosa 

na margem ventro-lateral ausente em quatros espécies e presente em T. fluviatilis. 

Margem ventro-lateral posterior com um pequeno dente subterminal robusto e agudo 

em D. pagei, V. serrata e T. fluviatilis, alguns dentículos em S. pictus e dois dentes 

subterminais robustos em M. laevifrons (Figura 20). 
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Placa cardíaca dorsomediana (VIIa) – Ossículo par, achatado, localizado próximo à 

porção posterior do urocardíaco; região anterior recurvada lateralmente, desprovida de 

calcificação. O ossículo apresenta-se igual em todas as espécies (Figura 30).  

 

Placa cardíaca dorsolateral (VIIb) – Ossículo par, achatado, oblongo, situado 

dorsalmente no estômago cardíaco próximo ao ossículo urocardíaco, desprovida de 

calcificação. O ossículo apresenta-se igual em todas as espécies (Figura 30). 

 

Ossículos de suporte cardíacos laterais 

Ossículo pectineal (VIII) – Ossículo par, face mesial levemente calcificada, face lateral 

moderadamente calcificada. Situado lateralmente no estômago cardíaco, conectando os 

ossículos pré-pectineal, pós-pectineal e lateral supra-pectineal, logo abaixo do 

zigocardíaco. Pente presente na porção mesial, com dois dentes transversais em D. 

pagei, um dente em M. laevifrons, quatro dentes transversais, moderadamente 

calcificados, em S. pictus e dois dentes em V. serrata e com fileiras de tufos de cerdas e 

com um único dente central. Esses dentes do pectineal são espiniformes e ambos 

apresentam tufos de cerdas em toda a face mesial (Figura 26).  

 

Ossículo lateral supra-pectineal (VIIIa) – Ossículo par, achatado em S. pictus e 

subcilíndrico nas demais espécies. Ossículo levemente calcificado. Situado lateralmente 

no estômago cardíaco, entre o ossículo pectineal e o ossículo subdentado (Figura 30). 
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Ossículo pré-pectineal (IX) – Ossículo par, fortemente calcificado, dividido em duas 

porções distintas: anterior delgada e subcilíndrica; posterior alargada e côncava. Situado 

lateralmente no estômago cardíaco. Porção anterior conectada ao pós-pterocardíaco, 

menor do que a metade do comprimento da porção posterior em D. pagei e M. 

laevifrons, com pouco menos de três vezes o comprimento da porção posterior em S. 

pictus e com menos de uma vez e meia o comprimento da porção posterior em V. 

serrata e com o mesmo comprimento da porção posterior em T. fluviatilis. Porção 

posterior conectada ao pectineal, desprovida de processo lateral (Figura 23). 

 

Ossículo pós-pectineal (X) – Ossículo par, fortemente calcificado, localizado 

lateralmente no estômago cardíaco. Margem mesial com duas lâminas moderadamente 

calcificadas e parcialmente fusionadas à placa cardíaca lateral posterior e ao ossículo 

lateral inferior cardíaco, respectivamente. Lâmina anterior com fileira dupla de cerdas, 

lâmina posterior desprovida de cerdas. Margem lateral do pós-pectineal subcilíndrica, 

bem calcificada. Processo distal, conectado ao ossículo pectineal, projetado ântero-

lateralmente, ultrapassando a extremidade distal da placa mesial. Quilha e margem 

lateral subcilíndrica formando ângulo obtuso. O ossículo apresenta-se igual em todas as 

espécies (figura 28). 

 

Quilha do ossículo pós-pectineal (Xa) – Ossículo par, fortemente calcificado, 

extremidade anterior com processo achatado e subtriangular projetando-se dorsalmente. 

Situado na região inferior do estômago cardíaco. Porção anterior conectando-se 

frouxamente à válvula inferior cardíaca e à placa cardíaca lateral posterior; porção 

posterior subcilíndrica, completamente fusionada ao ossículo pós-pectineal. Forma da 
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quilha do ossículo pós-pectineal similar à letra “J”. O ossículo apresenta-se igual em 

todas as espécies (Figura 28). 

 

Placa cardíaca lateral anterior (XI) – Ossículo par, moderadamente calcificado, 

falciforme. Situado na porção anterior do saco cardíaco. Face anterior desprovida de 

carena longitudinal. O ossículo apresenta-se igual em todas as espécies (Figura 29).  

 

Placa cardíaca lateral posterior (XII) – Ossículo par, moderadamente calcificado, 

subretangular. Face lateral ligeiramente convexa, com carena sinuosa e obliqua 

projetada ântero-dorsalmente. Margem anterior afilada projetada quase dorsalmente. 

Margem posterior sub-retilínea. O ossículo apresenta-se igual em todas as espécies 

(Figura 29). 

 

Válvula inferior cardíaca (XIIa) – Ossículo par, moderadamente calcificado, cônico, 

localizado na porção lateral inferior do estômago cardíaco. Conecta-se frouxamente à 

placa cardíaca posterior e à quilha do ossículo pós-pectineal. Porção mesial alongada e 

recoberta por tufos de longas cerdas. O ossículo apresenta-se igual em todas as espécies 

(Figura 29).  

 

Ossículo cardíaco lateral inferior (XIII) – Ossículo par, fortemente calcificado. Situado 

lateralmente no estômago cardíaco. Comprimento do processo da porção inferior 

superando visivelmente a maior largura do ossículo. Região posterior do ossículo 
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cardíaco lateral inferior marcadamente convexa. O ossículo apresenta-se igual em todas 

as espécies (Figura 28).  

 

Ossículo subdentado (XIV) – Ossículo par, fortemente calcificado, com curvatura 

mesial evidente em D. pagei e M. laevifrons. Porção inferior do ossículo terminando em 

duas projeções: anterior aguda e posterior truncada; projeção posterior com nítida 

impressão semicircular em V. serrata e T. fluviatilis. Porção inferior do ossículo bem 

afilada em S. pictus e V. serrata (Figura 21). 

 

Ossículo cárdio-pilórico lateral (XV) – Ossículo par, curto, curvado, fortemente 

calcificado, completamente fusionado ao ossículo lateral da válvula cárdio-pilórica. O 

ossículo apresenta-se igual em todas as espécies (Figura 29).  

 

Ossículos da válvula cárdio-pilórica 

Válvula cárdio-pilórica (v.c.p) – Ossículo ímpar, fortemente calcificado. Face 

ânterodorsal com cerdas quitinosas; face ântero-dorsal com fileiras lateral e mesial de 

cerdas quitinosas. Base da válvula cárdio-pilórica com processo laminar projetado 

posteriormente, próximo à dobra que origina o ossículo lateral da válvula cárdio-

pilórica. O ossículo apresenta-se igual em todas as espécies (Figura 29). 

 

Ossículo anterior da válvula cárdio-pilórica (XVI) – Ossículo ímpar, bordos laterais 

levemente calcificados, Situado ventralmente na divisa entre o estômago cardíaco e 
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pilórico, conectado lateralmente ao ossículo cardíaco lateral inferior e posteriormente à 

válvula cárdio-pilórica (vcp). Porção mesial posterior do ossículo anterior da válvula 

cárdio-pilórica com processo fortemente calcificado e alongado em D. pagei, S. pictus, 

V. serrata e T. fluviatilis e visivelmente curto em M. laevifrons. Bifurcação do processo 

mesial ausente em D. pagei, M. laevifrons, S. pictus e V. serrata e evidente em T. 

fluviatilis (Figura 29).  

 

Ossículo posterior da válvula cárdio-pilórica (XVII) – Ossículo ímpar, fortemente 

calcificado, em forma de barra transversal subcilíndrica, situado imediatamente após o 

ossículo anterior da válvula cárdio-pilórica, completamente fusionado ao ossículo 

lateral da válvula cárdio-pilórica. Borda posterior ventral com dois processos laminares, 

ambos evidentes em vista lateral. Ossículos que não apresentaram diferenças entre as 

espécies (Figura 28).  

 

Ossículo lateral da válvula cárdio-pilórica (XVIII) – Ossículo par, fortemente 

calcificado, situado lateralmente entre os estômagos cardíaco e pilórico. Conectado 

anteriormente ao ossículo cárdio-pilórico lateral, mesialmente à válvula cárdio-pilórica. 

Contorno do ossículo lateral da válvula cárdio-pilórica subtriangular. Ossículo lateral da 

válvula cárdio-pilórica, recobrindo completamente o processo laminar da base da 

válvula cárdio-pilórica em vista lateral estando totalmente fusionados em D. paei e M. 

laevifrons, parcialmente fusionados em S. pictus e V. serrata e totalmente livre em T. 

fluviatilis (Figura 29).  
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Ossículos de suporte do estômago pilórico dorsal 

Ossículo mesopilórico anterior (XIX) – Ossículo par, moderadamente calcificado, 

situado dorsalmente na câmara pilórica, conectado anteriormente ao ossículo pilórico, 

lateralmente ao ossículo mesopilórico lateral e posteriormente ao ossículo mesopilórico 

posterior. Processo lateral afilado, marcadamente desenvolvido em S. pictus, V. serrata 

e T. fluviatilis; processo mesial com crista obliqua. Em vista dorsal tem forma de bastão 

em D. pagei e de fita alongada em M. laevifrons, forma oblonga em V. serrata e de fita 

sinuosa em S. pictus (Figura 30). 

 

Ossículo mesopilórico lateral (XIXa) – Ossículo par, levemente calcificado, achatado 

dorso-ventralmente, ligeiramente côncavo dorsalmente, de trajeto sinuoso. Situado 

lateralmente na porção superior da câmara pilórica, próximo ao ossículo mesopilórico 

anterior. O ossículo apresenta-se igual em todas as espécies (Figura 30). 

 

Ossículo mesopilórico posterior (XX) – Ossículo par, fortemente calcificado, semi-

circular em D. pagei, M. laevifrons, S. pictus e V. serrata e oblongo em T. fluviatilis. 

Face dorso-lateral com uma crista. Comprimento total do mesopilórico posterior 

medindo cerca da metade do comprimento total do ossículo mesopilórico anterior em D. 

pagei e cerca de um terço em M. laevifrons, menor do que a metade do comprimento 

total do mesopilórico anterior em S. pictus e V. serrata e similar ao comprimento total 

do ossículo mesopilórico anterior em T. fluviatilis. Calcificação mesial oblonga presente 

em D. pagei, S. pictus, V. serrata e T. fluvialilis e ausente ou inconspícua em M. 

laevifrons (Figura 27).  
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Ossículo uropilórico (XXI) – Ossículo ímpar, arqueado, fortemente calcificado, situado 

na porção posterior dorsal da câmara cardíaca. Conecta-se anteriormente ao ossículo 

mesopilórico posterior. Ângulos posteriores laterais conectados ao fragmento infra-

uropilórico e ao ossículo posterior uropilórico. Porção mesial anterior convexa; porção 

mesial posterior côncava. Bordas ântero-laterais convexas e moderadamente 

calcificadas. Região posterior do uropilórico desprovida de expansão calcificada. O 

ossículo apresenta-se igual em todas as espécies (Figura 28).   

 

Fragmento infra-uropilórico (XXIa) – Ossículo par, achatado, em forma de fita 

alongada, moderadamente calcificado, situado na porção posterior dorsal do estômago 

pilórico ao lado do uropilórico. Comprimento total do fragmento infra-uropilórico 

pouco mais que uma vez o comprimento total do uropilórico. O ossículo apresenta-se 

igual em todas as espécies (Figura 30).  

 

Ossículo posterior uropilórico (XXIb) – Ossículo par, moderadamente calcificado, 

côncavo dorso-lateralmente, situado posteriormente e ventralmente ao uropilórico. 

Porção posterior unirreme. O ossículo apresenta-se igual em todas as espécies (Figura 

29).  
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Ossículos de suporte do piloro ventral e ampola 

Ossículo pré-ampulário (XXII) – Ossículo par, levemente calcificado, achatado, em 

forma de fita, situado ventralmente entre os ossículos posterior da válvula cárdio-

pilórica, inferior ampulário e mediano supra-ampulário, com os quais se conecta. O 

ossículo apresenta-se igual em todas as espécies (Figura 29).  

 

Ossículo anterior inferior pilórico (XXIII) – Ossículo ímpar, fortemente calcificado, 

trapezoidal, com as extremidades um pouco afiladas. Situado ventralmente entre a 

válvula cárdio-pilórica e as ampolas. Margem da porção anterior côncava. Margem da 

porção posterior convexa. O ossículo apresenta-se igual em todas as espécies (Figura 

25). 

 

Ossículo inferior ampulário (XXIV) – Ossículo par, fortemente calcificado, achatado, 

subcircular, convexo ventralmente, côncavo dorsalmente. Bordos da região mesial das 

ampolas elevados dorsalmente formando dobra longitudinal (dobra interampulária). 

Porção terminal da dobra interampulária terminando em projeção aguda recoberta por 

cerdas. O ossículo possui a forma similar a duas conchas. O ossículo apresenta-se igual 

em todas as espécies (Figura 28). 

 

Ossículo da porção inferior do teto ampulário (XXV) – Ossículo par, moderadamente 

calcificado, achatado, em forma de fita, côncavo mesialmente. Situado na porção dorso-

lateral do filtro ampulário. Face lateral com crista longitudinal evidente. O ossículo 

apresenta-se igual em todas as espécies (Figura 28).  
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Ossículo da porção mediana do teto ampulário (XXVa) – Ossículo par, levemente 

calcificado, plano, subcircular, situado entre as porções inferior e superior do teto 

ampulário. O ossículo apresenta-se igual em todas as espécies (Figura 28).  

 

Ossículo da porção superior do teto ampulário (XXVI) – Ossículo par, moderadamente 

calcificado, côncavo, oblongo, situado obliquamente na porção mais elevada do teto 

ampulário. O ossículo apresenta-se igual em todas as espécies (Figura 28). 

 

Processo da porção superior do teto ampulário (XXVIa) – Ossículo par, fortemente 

calcificado, marcadamente curvado.  Situado lateralmente na câmara pilórica 

conectando-se aos ossículos pleuro-pilórico anterior (conexão firme); válvula pleuro-

pilórica (parcialmente fusionada) e à porção superior do teto ampulário (parcialmente 

fusionada). O ossículo apresenta-se igual em todas as espécies (Figura 28). 

 

Ossículo pilórico posterior inferior (XXVII) – Ossículo ímpar, arqueado, fortemente 

calcificado mesialmente, moderadamente calcificado nas extremidades laterais. Situado 

na porção terminal inferior do estômago pilórico logo após as ampolas, conectado 

anteriormente ao ossículo inferior ampulário e posteriormente ao ossículo posterior 

supra-ampulário. Extremidades laterais recurvadas látero-posteriormente. Largura 

máxima do ossículo inferior pilórico com menos da metade da largura máxima das 

ampolas. O ossículo apresenta-se igual em todas as espécies (Figura 28).  
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Placa lateral inferior pós-ampulária (XXVIIa) – Ossículo par, achatado, subtriangular, 

levemente calcificado. Situado imediatamente após o ossículo inferior ampulário. O 

ossículo apresenta-se igual em todas as espécies (Figura 30).  

 

Ossículos de suporte supra ampulares 

Ossículo anterior supra-ampulário (XXVIII) – Ossículo par; moderadamente 

calcificado; levemente piriforme, mais estreito e raso anteriormente; achatado; situado 

verticalmente na porção lateral do estômago pilórico, por trás da região superior do 

ossículo lateral da válvula cardío-pilórica. Margem mesial dorsal com crista bem 

calcificada alargando-se medianamente, junto à conexão do ossículo anterior pleuro-

pilórico. O ossículo apresenta-se igual em todas as espécies (Figura 30). 

 

Ossículo supra-ampulário mediano (XXIX) – Ossículo par, situado obliquamente na 

porção lateral do estômago pilórico, entre os ossículos anterior supra-ampulário, 

posterior da válvula cárdio-pilórica e porção inferior do teto ampulário. Porção ântero-

lateral formando barra fortemente calcificada; porção posterior laminar. Extremidade 

superior mesial com processo evidente. O ossículo apresenta-se igual em todas as 

espécies (Figura 29).  

 

Ossículo supra-ampulário posterior (XXX) – Ossículo par, fortemente calcificado, de 

forma foliar, situado verticalmente na porção póstero-lateral do estômago pilórico, após 
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a ampola e acima do ossículo posterior inferior pilórico. Porção superior completamente 

fusionada ao ossículo posterior pleuro-pilórico; porção inferior conectada firmemente 

ao ossículo posterior inferior pilórico. Porção superior com processo laminar projetado 

lateralmente. O ossículo apresenta-se igual em todas as espécies (Figura 28).  

 

Ossículos de suporte lateral do piloro 

Ossículo anterior pleuro-pilórico (XXXI) – Ossículo par, fortemente calcificado, longo, 

arqueado. Situado diagonalmente na porção lateral do estômago pilórico. Região ântero-

ventral larga, arqueada, conectado ao ossículo anterior supra-ampulário pela 

extremidade anterior, e ao processo da porção superior do teto ampulário pela porção 

posterior. Região posterior dorsal afilada, conectada aos ossículos pós-mesopilórico e 

uropilórico. Expansão anterior levemente. Crista da face lateral marcadamente 

expandida. O ossículo apresenta-se igual em todas as espécies (Figura 28).  

 

Ossículo da válvula pleuro-pilórica (XXXIa) – Ossículo par; fortemente calcificado 

anteriormente (barra), translúcido posteriormente (expansão); situado lateralmente no 

estômago pilórico, logo após o ossículo anterior pleuro-pilórico. Barra da válvula 

pleuro-pilórica extremamente reduzida. Expansão do ossículo da válvula pleuro-pilórica 

completamente descalcificada (translúcida). O ossículo apresenta-se igual em todas as 

espécies (Figura 29).  
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Ossículo pleuro-pilórico mediano (XXXII) – Ossículo par, achatado, alongado, 

fortemente calcificado, côncavo lateralmente. O pleuro-pilórico mediano situado 

horizontalmente na lateral do estômago pilórico, logo acima da porção superior do teto 

ampulário. Conectado anteriormente com o processo da porção superior do teto 

ampulário, ventralmente com ossículo da porção superior do teto ampulário, e 

posteriormente com o ossículo posterior pleuro-pilórico. O ossículo apresenta-se igual 

em todas as espécies (Figura 28). 

 

Placa lateral pleuro-pilórica (XXXIIa) – Ossículo par, achatado, levemente calcificado 

Situado livremente na porção lateral do estômago pilórico, acima do ossículo 

pleuropilórico mediano. O ossículo apresenta-se igual em todas as espécies (Figura 30). 

 

Ossículo pleuro-pilórico posterior (XXXIII) – Ossículo par, dividido em duas porções: 

inferior e superior. Porção inferior bem calcificada, estendida acima e adiante do 

ossículo supraampulário posterior, com o qual se fusiona completamente, e do canto 

posterior superior do ossículo pleuro-pilórico mediano; porção superior ligeiramente 

calcificada, em forma de placa, com projeção lateral evidente. O ossículo apresenta-se 

igual em todas as espécies (Figura 29).  
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Figura 4. Estômago de Dilocarcinus pagei em vista dorsal.  Escala: 5mm.  

 

 

 

Figura 5. Estômago de Valdivia serrata em vista dorsal. Escala: 5mm.  
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Figura 6. Estômago de Sylviocarcinus pictus em vista dorsal.  Escala: 5mm.  

                                                                 

 

Figura 7. Estômago de Moreirocarcinus laevifrons em vista dorsal.  Escala: 5mm.  
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Figura 8. Estômago de Trichodactylus fluviatilis em vista dorsal.  Escala: 5mm. 

 

                                            

 

Figura 9. Estômago de Dilocarcinus pagei em vista ventral. Escala: 5mm. Para melhor 

clareza da visualização, o esôfago não foi representado. 
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Figura 10. Estômago de Valdivia serrata em vista ventral. Escala: 5mm. Para melhor 

clareza da visualização, o esôfago não foi representado. 

 

 

 

 

Figura 11. Estômago de Sylviocarcinus pictus em vista ventral. Escala: 5mm. Para 

melhor clareza da visualização, o esôfago não foi representado. 
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Figura 12. Estômago de Moreirocarcinus laevifrons em vista ventral. Escala: 5mm. 

Para melhor clareza da visualização, o esôfago não foi representado. 

  

                                   

Figura 13. Estômago de Trichodactylus fluviatilis em vista ventral. Escala: 5mm. Para 

melhor clareza da visualização, o esôfago não foi representado. 
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Figura 14. Estômago de Dilocarcinus pagei em vista lateral. Escala: 5mm.  

 

 

Figura 15. Estômago de Valdivia serrata em vista lateral. Escala: 5mm. 
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Figura 16. Estômago de Sylviocarcinus pictus em vista lateral. Escala: 5mm. 

 

 

Figura 17. Estômago de Moreirocarcinus laevifrons em vista lateral. Escala: 5mm. 
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Figura 18. Estômago de Trichodactylus fluviatilis em vista lateral. Escala: 5mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

40 

 

    

 

Figura 19. Ossículo zigocardíaco, vista dorsal e ventral respectivamente. A: D. pagei; 

B: M. laevifrons; C: S. pictus; D: V. serrata; E: T. fluviatilis. Escala: 2mm. As setas 

indicam as semelhanças que permitiram os agrupamentos entre as espécies. 
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Figura 20. Ossículos pterocardíaco, mesocardíaco e urocardíaco. A: D. pagei; B: M. 

laevifrons; C: S. pictus; D: V. serrata; E: T. fluviatilis. Escala: 2mm. Abreviações: dd – 

dente dorsal; dst – dente sub-terminal. As setas indicam as semelhanças que permitiram 

os agrupamentos entre as espécies 
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Figura 21. Ossículo subdentado esquerdo. A: D. pagei; B: M. laevifrons; C: S. pictus; 

D: V. serrata; E: T. fluviatilis. Escala: 2mm. As setas indicam as semelhanças que 

permitiram os agrupamentos entre as espécies 

 

 

 

Figura 22. Ossículo pilórico. A: D. pagei; B: M. laevifrons; C: S. pictus; D: V. serrata; 

E: T. fluviatilis. Escala: 2mm. Abreviações: fm – fissura mediana, pa – processo 

anterolateral, pm – processo mediano. As setas indicam as semelhanças que permitiram 

os agrupamentos entre as espécies 
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Figura 23. Ossículo pré-pectineal. A: D. pagei; B: M. laevifrons; C: S. pictus; D: V. 

serrata; E: T. fluviatilis. Escala: 2mm.  

 

 

Figura 24. Ossículos pró-pilórico. A: D. pagei; B: M. laevifrons; C: S. pictus; D: V. 

serrata; E: T. fluviatilis. Escala: 2mm. Abreviações; ci – concavidade inferior, cs – 

concavidade superior, cst – constrição subterminal. As setas indicam as semelhanças 

que permitiram os agrupamentos entre as espécies. 
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Figura 25. Ossículo anterior inferior pilórico. A: D. pagei; B: M. laevifrons; C: S. 

pictus; D: V. serrata; E: T. fluviatilis. Escala: 1mm.  

 

 

Figura 26. Ossículo pectineal. A: D. pagei; B: M. laevifrons; C: S. pictus; D: V. serrata; 

E: T. fluviatilis. Escala: 1mm.  
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Figura 27. Ossículo mesopilórico posterior. A: D. pagei; B: M. laevifrons; C: S. pictus; 

D: V. serrata; E: T. fluviatilis. Escala: 1mm. As setas indicam as semelhanças que 

permitiram os agrupamentos entre as espécies. 
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Figura 28. Ossículos que não apresentaram diferenças entre as espécies. A: ossículo 

pleuro-pilórico anterior, B: XXVIa – processo da porção superior do teto ampulário, 

XXVI – ossículo da porção superior do teto ampulário, XXXII- ossículo pilórico 

posterior inferior, XXV – ossículo da porção inferior do teto ampulário, XXVa – 

ossículo da porção mediana do teto ampulário, C: ossículo cardíaco lateral inferior, D: 

XVII – ossículo posterior da válvula cardiopilórica, E: X – ossículo pós-pectineal, Xa – 

“quilha” do ossículo pós-pectineal, F: ossículo inferior ampulário. G: ossículo 

uropilórico, H: ossículo posterior supra-ampulário, I: ossículo pilórico posterior inferior. 

Escala: 2mm (A, B, C, D, E e F), 1mm (G, H e I).  
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Figura 29. Ossículos que não apresentaram diferenças entre as espécies. A: válvula 

cardiopilórica, B: válvula cardíaca inferior, C: ossículo uropilórico posterior, D: 

ossículo anterior da válvula cardiopilórica, E: placa cardíaca lateral posterior, F: placa 

cardíaca lateral anterior, G: ossículo lateral da válvula cardiopilórica, H: ossículo pré 

ampulário, I: ossículo exopilórico, J: ossículo uropilórico, K: ossículo pleuro pilórico 

posterior, L: ossículo da válvula pleuro pilórica, M: ossículo cardiopilórico lateral, N: 

ossículo mediano supra ampulário. Escala: 2mm (A, B, C, D e N), 1mm (E, F, G, H, I, 

J, K, L e M).  
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Figura 30. Placas e ossículos que não apresentaram diferenças entre as espécies. Esses 

ossículos e placas são levemente calcificados e translúcidos. A: placa cardíaca 

dorsomediana, B: placa pleuro- pilórica lateral, C: ossículo mesopilórico anterior, D: 

ossículo mesopilórico lateral, E: fragmento infra-uropilórico, F: ossículo lateral supra-

pectineal, G: placa lateral inferior pós-ampulária, H: placa cardíaca dorsolateral, I: 

ossículo anterior supra-ampulário. Escala: 1mm. 
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5. Discussão 

 

O sistema de ossículos que compõem o esqueleto gástrico dos decápodes pode 

fornecer informações à compreensão da ecologia, biologia e também prover caracteres 

adicionais ao estudo das afinidades entre os diferentes grupos de caranguejos e, em 

especial, dos grupos de água doce.  

O moinho gástrico é formado por sete conjuntos de ossículos totalizando 48 

ossículos, porém alguns desses ossículos não foram mencionados e reconhecidos em 

todos os estudos realizados sobre esse tema. Desde os estudos de Mocquard (1883), 

apenas os ossículos mesocardíaco, exopilórico, pró-pilórico, zigocardíaco e urocardíaco 

têm sido mencionados e reconhecidos por autores subsequentes. Os demais ossículos 

que constituem o moinho gástrico causaram algumas divergências entre os autores em 

relação a sua definição, e dessa forma a nomenclatura utilizada anteriormente, também 

foi alterada. 

O ossículo pilórico, apresentou divergências entre os autores, de acordo com 

Mocquard (1883), é um ossículo ímpar, apresentando uma fissura longitudinal 

membranosa, porém Cochran (1935) o descreve como sendo um ossículo par. 

Estudando lagostas (Panulirus e Homarus) e siris (Callinectes), Maynard e Dando 

(1974) referiram-se ao pilórico como sendo tanto um ossículo ímpar quanto par, 

respectivamente, dependendo do animal em estudo. No presente estudo, consideramos 

pilórico como sendo um ossículo par pelo fato de ter uma fissura membranosa, o que 

acarretaria uma separação total dos ossículos. 

As placas cardíacas dorsomediana e dorsolateral não foram mencionadas nos 

estudos de Mocquard (1883), Brösing (2010) e Alves et al. (2010). No estudo realizado 

por Lima (2010) foi observada uma evidente calcificação dessas placas nos estômagos 
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de espécies de Uca e Ucides e, segundo o autor, as placas foram reconhecidas em todos 

os estômagos analisados, porém menos calcificadas. Diante disso, Lima (2010) 

considerou esses ossículos como sendo novos. No presente estudo, também foram 

identificadas tais placas, porém variando o grau de calcificação entre as espécies. Em 

função disso, adotamos a nomenclatura proposta por Lima (2010).  

O ossículo lateral supra-pectineal ainda não havia sido mencionado pelos autores 

Mocquard (1883), Cochran (1935), Patwardhan (1935), Maynard e Dando (1974) e 

Brösing et al. (2002) que estudaram estômagos de Brachyura. Lima (2010) reconheceu 

esse ossículo em todas as espécies analisadas, porém sempre com baixa calcificação. 

Em decorrência disso, o autor considerou esse ossículo como novo, e neste presente 

estudo adotamos a sua proposta. 

O ossículo cárdio-pilórico lateral é conhecido desde H. Milne Edwards (1834). 

Mocquard (1883) também observou sua presença em vários grupos; porém, não o 

mencionou quando o mesmo estava completamente fusionado ao ossículo lateral da 

válvula cárdio-pilórica, considerando apenas a descrição do ossículo lateral da válvula 

cardio-pilórica. No presente estudo, foi possível identificar ambos os ossículos, que se 

apresentaram de forma fusionada em D. pagei e M. laevifrons, parcialmente fusionada 

em V. serrata e S. pictus, e de forma livre em T. fluviatilis. 

O fragmento infra-uropilórico foi proposto a partir da revisão do trabalho de 

Cochran (1935) feita por Maynard e Dando (1974), sobre a estrutura esquelética do 

estômago de Callinectes sapidus. Recentemente, Brösing et al. (2002) reconhecerem 

esse ossículo em espécies que já haviam sido estudadas por Mocquard (1883) e Meiss & 

Norman (1977) e ainda não tinham sido mencionados. Além disso, Brösing et al. (2002) 

propuseram dois novos ossículos: ossículos mesopilórico lateral e uropilórico posterior. 
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Brösing (2010) relatou a ausência desses ossículos em Ocypode gaudichaudi e O. 

cursor; Lima (2010) reconheceu esses ossículos em  Ocypode quadrata, porém pouco 

calcificados e os considerou como novos. Desta forma, é provável que os ossículos 

mesopilórico lateral e uropilórico posterior estejam de fato presentes em Ocypode 

gaudichaudi e O. cursor e, talvez devido ao baixo grau de calcificação dos mesmos, não 

foi possível a Brösing (2010) os reconhecer. Neste estudo, ambos os ossículos propostos 

como novos por Lima (2010) são claramente visíveis em todas as espécies analisadas. 

Maynard e Dando (1974) propuseram a divisão do ossículo do teto ampulário 

em duas partes: ossículo da porção inferior do teto ampulário e ossículo da porção 

posterior do teto ampulário. Após algum tempo sendo considerados como dois 

ossículos, um terceiro ossículo é reconhecido por Lima (2010) e recebeu o nome de 

ossículo da porção mediana do teto ampulário. A proposta desse ossículo como novo foi 

fundamentada na frequência com que essa região se apresentou moderadamente 

calcificada, tendo sido observada por Lima (2010) em Cardisoma, Discoplax, Ucides 

entre outros. No presente estudo, adotamos a proposta da divisão dos ossículos em três 

regiões. 

Outro ossículo que foi observado em todas as espécies estudadas por Lima 

(2010), e proposto pelo autor como novo, foi a placa lateral inferior ampulária. No 

presente estudo, foi possível o reconhecimento dessa placa, entretanto levemente 

calcificada em todas as espécies. 

Neste estudo foram reconhecidos 48 ossículos, um número bem maior do que os 

38 relatados no estudo de Alves et al. (2010), que incluiu as espécies Sylviocarcinus 

pictus e Valdivia serrata (Trichodactylidae) também estudadas no presente trabalho. 

Essa discrepância poderia ser explicada por uma questão metodológica, como por 
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exemplo uma alta dosagem de KOH, ou o tempo de exposição a altas temperaturas for 

superior ao que indicado na metodologia, poderia danificar esses ossículos, o que 

acarretaria o não discernimento de alguns ossículos que apresentam um grau de 

calcificação muito baixo, o que os torna muito tênues, dificultando sobremaneira sua 

visualização e identificação. Por exemplo: as placas cardíacas dorsomediana e 

dorsolateral e placas lateral inferior pós-ampulário e pleuro-pilórica lateral. Além disso, 

por se tratarem de ossículos muito pequenos, podem ter sido interpretados como sendo 

apenas um ossículo, quando estavam fusionados, e não como ossículos 

individualizados, como ocorre com os ossículos da porção mediana do teto ampulário, o 

processo da porção superior do teto ampulário e os ossículos lateral supra-pectineal e 

uropilórico posterior, levando a uma interpretação subestimada do número real de 

ossículos nos estômagos dessas espécies. De resto, as descrições dos demais ossículos 

são coincidentes com o encontrado neste estudo. As diferenças nas formas e no grau de 

calcificação observados para S. pictus e V. serrata neste estudo também foram 

reconhecidos por Alves et al. (2010). 

Outro ponto observado neste estudo foi que grande parte desses ossículos 

reconhecidos são iguais nas cinco espécies estudadas. O formato dos ossículos não 

variou nem em relação ao estágio de desenvolvimento e nem entre o sexo dos 

indivíduos. Foi observado que não houve nenhuma variação em seus formatos e nem 

ausência de ossículos em indivíduos mais jovens. Em alguns casos, os ossículos dos 

espécimes jovens, independente do sexo, estavam mais descalcificados, porém 

conspícuos, como por exemplo, os ossículos pilórico, anterior inferior pilórico e 

algumas placas. Mesmo assim, os 48 ossículos foram todos reconhecidos e 

apresentaram a mesma estrutura morfológica dos estômagos dos espécimes adultos.  
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Dos 48 ossículos reconhecidos nas cinco espécies estudadas, 39 possuem 

características similares em forma, tamanho e grau de calcificação, podendo significar a 

manutenção evolutiva de caracteres morfológicos que as agrupam na família 

Trichodactylidae. 

Desses 48 ossículos, nove tiveram diferenças morfológicas nítidas entre as 

espécies estudadas.  Com base na análise de cada região dos ossículos, foi possível 

evidenciar caracteres com semelhanças e diferenças que sustentam o agrupamento 

dessas cinco espécies coincidentes com a atual classificação supragenérica da família 

(Rodríguez 1992; Magalhães e Türkay 1996). O ossículo urocardíaco apesar de ser 

consideravelmente diferente entre as espécies, pôde agrupar D. pagei com M. 

laevifrons, as quais compartilharam a região apical do ossículo (fusão dos ossículos 

mesocardíaco e urocardíaco) com duas dobras bem marcadas. Um segundo 

agrupamento pode ser feito com S. pictus e V. serrata, que compartilhou duas 

concavidades na região apical do ossículo urocardíaco. Em contrapartida, em 

Trichodactylus fluviatilis o ossículo urocardíaco se mostrou diferente das demais 

espécies, havendo tanto dobras quanto concavidades na região apical do ossículo. 

O ossículo subdentado mostrou uma sutil semelhança entre as espécies. Em S. 

pictus e V. serrata ele tem a porção terminal bem afilada, mas uma calosidade evidente 

ao longo desse ossículo foi verificada em S. pictus e Dilocarcinus pagei. Em T. 

fluviatilis, ele tem uma projeção posterior com impressão semicircular nitidamente 

côncava, diferenciando-o das outras quatro espécies. 

Um forte caráter que separa nitidamente as espécies em grupos coincidentes com 

o atual sistema classificatório de Trichodactylidae é o ossículo pilórico. Em D. pagei e 

Moreirocarcinus laevifrons, a margem superior do ossículo é lisa, enquanto que em S. 
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pictus e V. serrata possui uma dobra bem evidente. Por outro lado, o ossículo é 

notavelmente diferente em T. fluviatilis, até no formato da concha, que se apresenta 

incompleta separando-o, novamente, das demais espécies. 

O ossículo pró-pilórico não propiciou muita evidencia para agrupamentos, 

porém uma característica notada foi que em D. pagei e M. laevifrons a face superior 

possui uma dobra e, em S. pictus e V. serrata, uma concavidade. Uma diferença bem 

evidente do ossículo em T. fluviatilis, que novamente a distingue das demais espécies, é 

o formato mais delgado, enquanto que é mais robusto em todos os outros casos. 

O ossículo zigocardíaco, bastante distinto entre todas as espécies, permitiu 

reconhecer agrupamentos a partir de uma característica muito sutil do ossículo, em sua 

vista dorsal. Em D. pagei e M. laevifrons, a extremidade anterolateral desse ossículo 

tem uma dobra e uma crista, enquanto que em S. pictus e V. serrata tem apenas a crista; 

em T. fluviatilis esse ossículo apresenta uma concavidade em vista ventral, ao invés de 

uma crista, como as demais espécies. O ossículo mesopilórico posterior é um ossículo 

que dá robustez aos agrupamentos. Em D. pagei e M. laevifrons, ele é arredondado; em 

S. pictus e V. serrata, apesar de ser arredondado, possui um prolongamento na face 

superior e uma profunda concavidade, em T. fluviatilis ele é nitidamente mais alongado.  

Os ossículos pré-pectineal, pectineal e anterior inferior pilórico não evidenciam 

diferenças significativas para uma separação das espécies, não permitindo o 

reconhecimento de agrupamentos com base na sua morfologia.  

Com exceção dos três ossículos acima citados, os demais ossículos que 

evidenciaram diferenças entre as espécies permitiram agrupá-las conforme o atual 

sistema classificatório da família: D. pagei e M. laevifrons em Dilocarcinini, S. pictus e 

V. serrata em Valdiviini, ambas da subfamília Dilocarcininae, e T. fluviatilis na 
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subfamília Trichodactylinae, corroborando assim a classificação supragenérica proposta 

por Magalhães e Türkay (1996). Em outro momento, Pedraza (2010) também 

corroborou essa proposta com base no estudo do sistema endofragmal de algumas 

espécies da família Trichodactiydae. O citado autor também evidenciou que seus 

resultados foram consistentes com as modificações incorporadas por Magalhães e 

Türkay (1996) à classificação de Rodríguez (1992), no que diz respeito à subfamília 

Dilocarcininae. 

 

6. Conclusão 

A descrição de caracteres morfológicos internos nos permitirá uma visão mais 

completa das relações intrafamiliares, podendo servir de base para futuros estudos que 

permitirão delimitar a posição sistemática e a filogenia de Trichodactylidae entre os 

Brachyura. 

Os resultados aqui obtidos sugerem que, em um estudo mais abrangente 

envolvendo as demais espécies de Trichodactylidae, os caracteres baseados na 

morfologia dos ossículos estomacais poderão ser de grande utilidade na obtenção de um 

quadro mais preciso das relações intrafamiliares, bem como na definição da posição 

sistemática da família entre os demais Brachyura. 
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