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Acredita-se que os Trichodactylidae tenham uma origem filogenética separada das demais 

famílias de caranguejos de água doce pois seus representantes apresentam características 

morfológicas que as separa, tais como: forma do corpo; ausência de espinhos nos dáctilos e própodos; 

mero do terceiro maxílipede estreito. A família possui 49 espécies distribuídas em duas subfamílias 

e 15 gêneros. A classificação supragenérica da família foi proposta com base em caracteres do 

abdômen, do primeiro pleópodo masculino (gonópodo) e do esqueleto axial. Por sua complexidade 

estrutural, o esqueleto gástrico tem sido utilizado como fonte de informações morfológicas para 

estudos taxonômicos e filogenéticos em diferentes grupos. A morfologia dos ossículos do esqueleto 

gástrico de estômagos de 42 espécies (32 do grupo-interno e 10 de grupo-externo) foi descrita e 

ilustrada. Baseado nessas informações, foi realizada uma análise cladística de Trichodactylidae no 

programa Winclada e TNT no qual, foram utilizados 57 caracteres binários obtidos da morfologia 

dos ossículos gástricos resultando em duas árvores igualmente parcimoniosas com 343 passos cada 

uma. As análises não resgataram o monofiletismo da família e nem resultou na formação de 

agrupamentos, exceto nos casos de Avotrichodactylus e Moreirocarcinus. Mesmo diante desse 

cenário, acredita-se que caracteres dos ossículos do moinho gástrico possam se constituir em 

elementos complementares na análise das afinidades da família. Para tanto, será importante realizar 

novos estudos que incluam, além de caracteres baseados no esqueleto gástrico, caracteres da 

carapaça, abdômen, apêndices, estruturas reprodutivas e do esqueleto axial.  Uma análise cladística 

que integre esses vários aspectos morfológicos certamente terá um potencial muito maior para 

melhor definir os agrupamentos e elucidar as suas afinidades tanto intra- quanto extrafamiliares  

 

Palavras-chave: Carcinologia, ossículos estomacais, moinho gástrico, filogenia, cladística. 
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Trichodactylidae are believed to have a separate phylogenetic origin from other freshwater 

crab families. Representatives of this family have morphological characteristics that diagnose them 

from other families of freshwater crabs: different body shape; absence of thorns in the dactylus and 

propodus; of the third narrow maxilliped merus. The family has 49 species distributed in two 

subfamilies and 15 genera. The suprageneric classification of the family was proposed based on the 

abdômenn characters, the first male pleopod (gonopod), and the axial skeleton. Due to its structural 

complexity, the gastric skeleton has been used as a source of morphological information for 

taxonomic and phylogenetic studies in different brachyuran groups. From the analysis of stomachs 

of 42 species (32 in the ingroup and 10 in the outgroup) the morphology of the ossicles of the gastric 

skeleton was described and illustrated. The cladistic analysis of Trichodactylidae was performed 

with the program Winclada and TNT. It was used 57 binary characters obtained from the gastric 

ossicle morphology. The cladistic analysis of this study resulted in two equally parsimonious trees 

with 343 steps each. The analyzes did not recover the monophyly of the family and did not result in 

the formation of clades, except in the cases of Avotrichodactylus and Moreirocarcinus. Even in this 

scenario, it is believed that gastric mill ossicle characters may be complementary elements in the 

analysis of family affinities. For this, it will be important to carry out new studies that include, 

besides characters the gastric skeleton, characters carapace, abdômenn, appendages, reproductive 

structures and the axial skeleton. A cladistic analysis that integrates these various morphological 

aspects will certainly have a much greater potential to better define clusters and elucidate their 

affinities both intra- and extrafamily. 

 

Key words: Carcinology, stomach ossicles, gastric mill, phylogeny, cladistics. 
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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. Adaptado de Lima (2010). 

Figura 2. Organização geral do estômago de um Brachyura em vista ventral. Abreviações: 

ant.: anterior; lat.: lateral; post.: posterior; SC: saco cardíaco. Adaptado de Lima (2010). 

Figura 3. Organização geral do estômago de um Brachyura em vista dorsal. Abreviações: 

lat.: lateral; post.: posterior; ant.: anterior; SC: saco cardíaco. Adaptado de Lima-Gomes 

(2013). 

Figura 4. Disposição dos ossículos estomacais em Trichodactylidae (Sylviocarcinus pictus). 

(A) Vista ventral; (B) vista dorsal; (C) vista lateral. Escala: 5mm. 

Figura 5. Ossículo mesocardíaco em Trichodactylidae: (0) M laevifrons (1) S. pictus, vista 

ventral, evidenciando a margem inferior do ossículo. Escala: 5mm. 

Figura 6. Ossículo mesocardíaco em Trichodactylidae: (0) D. pagei (1) T. ehrhardti, vista 

ventral, evidenciando a fusão do ossículo com o ossículo urocardíaco. Escala: 5mm. 

Figura 7. Ossículo mesocardíaco em Trichodactylidae: (0) D. pagei (1) T. ehrhardti, vista 

ventral, evidenciando a fusão do ossículo com o ossículo pterocardíaco. Escala: 5mm. 

Figura 8. Ossículo mesocardíaco em Trichodactylidae: (0) G. castelnaui (1) D. pagei, vista 

ventral, evidenciando a largura máxima do ossículo com o ossículo urocardíaco. Escala: 

5mm. 

Figura 9. Ossículo pterocardíaco em Trichodactylidae (0) P. dentata (1) D. pagei, vista 

ventral, evidenciando a carena oblíqua do ossículo. Escala: 5mm. 
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Figura 10. Ossículo pterocardíaco em Trichodactylidae: (0) B. medemi (1) D. 

septemdentatus, vista ventral, evidenciando o comprimento da margem lateral do ossículo. 

Escala: 5mm. 

Figura 11. Ossículo pterocardíaco em Trichodactylidae: (0) M. laevifrons (1) M. 

emarginatus, vista ventral evidenciando o formato do ossículo. Escala: 5mm. 

Figura 12. Ossículo pterocardíaco em Trichodactylidae: (0) M. laevifrons (1) M. pagei, vista 

ventral, evidenciando a expansão lateral do ossículo. Escala: 5mm. 

Figura 13. Ossículo pós-pterocardíaco em Trichodactylidae: (1) G. castelnaui (1) D. 

septemdentatus, vista ventral, evidenciando a forma do ossículo e suas projeções. Escala: 

1mm. 

Figura 14. Ossículo pilórico em Trichodactylidae: (0) G. castelnaui (1) D. pagei, vista 

dorsal, evidenciando a dobra na margem superior do ossículo. Escala: 2mm. 

Figura 15. Ossículo pilórico em Trichodactylidae: (0) G. castelnaui (1) D. pagei, vista 

dorsal. evidenciando o processo do ângulo anterolateral do ossículo. Escala: 2mm. 

Figura 16. Ossículo pilórico em Trichodactylidae: (0) D. pagei (1) G. castelnaui, vista 

dorsal evidenciando a ápice do processo do ângulo anterolateral do ossículo. Escala: 2mm. 

Figura 17. Ossículo pilórico em Trichodactylidae: (0) D. pagei (1) M. emarginatus, vista 

dorsal, evidenciando o entalhe mediano do ossículo. Escala: 2mm. 

Figura 18. Ossículo pilórico em Trichodactylidae: (0) D. septemdentatus (1) M. laevifrons, 

vista dorsal, evidenciando a fusão do ossículo com o ossículo mesopilórico anterior. Escala: 

5mm. 

Figura 19. Ossículo exopilórico em Trichodactylidae: (0) D. septemdentatus (1) B. medemi, 

vista dorsal, evidenciando o formato do ossículo. Escala: 1mm. 

Figura 20. Ossículo exopilórico em Trichodactylidae: (1) D. pagei (1) T. petropolitanus, 

vista lateral, evidenciando o formato do ossículo. Escala: 5mm. 
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Figura 21. Ossículo exopilórico em Trichodactylidae: (0) D. septemdentatus (1) G. 

castelnaui, vista lateral, evidenciando a fusão do ossículo com o ossículo zigocardíaco. 

Escala: 5mm. 

Figura 22. Ossículo exopilórico em Trichodactylidae: (0) B. medemi (1) D. septemdentatus, 

vista dorsal, evidenciando o comprimento da placa dorsolateral do ossículo em relação ao 

ossículo pilórico. Escala: 5mm. 

Figura 23. Ossículo zigocardíaco esquerdo de Trichodactylidae: (0) D. septemdentatus (1) 

G. castelnaui, vista dorsal, evidenciando protuberância subcircular do ossículo. Escala: 

2mm. 

Figura 24. Ossículo zigocardíaco esquerdo em Trichodactylidae: (0) D. septemdentatus (1) 

D. pagei, vista ventral, evidenciando a face dorsolateral do ossículo. Escala: 2mm. 

Figura 25. Ossículo zigocardíaco esquerdo em Trichodactylidae: (0) D. pagei (1) M. 

laevifrons, vista ventral, evidenciando a carena oblíqua na face dorsolateral do ossículo. 

Escala: 2mm. 

Figura 26. Ossículo zigocardíaco esquerdo em Trichodactylidae: (0) G. castelnaui (1) D. 

pagei, vista ventral, evidenciando os dentes da extremidade mesial do ossículo. Escala: 

2mm. 

Figura 27. Ossículo pró-pilórico em Trichodactylidae: (0) D. pagei (1) M. emarginatus, 

vista frontral, evidenciando a constrição subterminal do ossículo. Escala: 1mm. 

Figura 28. Ossículo pró-pilórico em Trichodactylidae: (0) M. emarginatus (1) D. pagei, 

vista frontral, evidenciando as concavidades do ossículo. Escala: 1mm. 

Figura 29. Ossículo pró-pilórico em Trichodactylidae: (0) D. septemdentatus (1) D. pagei, 

vista frontral, evidenciando as margens ventral e dorsal do ossículo. Escala: 1mm. 

Figura 30. Ossículo pró-pilórico em Trichodactylidae: (0) G. castelnaui (1) M. emarginatus, 

vista frontral, evidenciando a margem dorsal do ossículo. Escala: 1mm. 
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Figura 31. Ossículo pró-pilórico em Trichodactylidae: (0) B. medemi (1) D. pagei, vista 

frontral, evidenciando a barra transversa do ossículo. Escala: 1mm. 

Figura 32. Ossículo pró-pilórico em Trichodactylidae: (0) P. argentiniana (1) P. dentata, 

vista dorsal, evidenciando a relação da largura do ossículo com o ossículo mesocardíaco. 

Escala: 5mm. 

Figura 33. Ossículo urocardíaco em Trichodactylidae: (0) S. pictus (1) M. laevifrons, vista 

dorsal, evidenciando a face dorsal do ossículo. Escala: 5mm. 

Figura 34. Ossículo urocardíaco em Trichodactylidae: (0) D. pagei (1) T. fluviatulis, vista 

ventral, evidenciando os dentes da região posterior do ossículo. Escala: 5mm. 

Figura 35. Ossículo urocardíaco em Trichodactylidae: (0) T. fluviatilis (1) D. pagei, vista 

ventral, evidenciando a protuberância globosa mediana do ossículo. Escala: 5mm. 

Figura 36. Ossículo urocardíaco em Trichodactylidae: (0) T. fluviatilis (1) V. camerani, 

vista ventral, evidenciando o dente subterminal da margem ventrolateral posterior do 

ossículo. Escala: 5mm. 

Figura 37. Ossículo pectineal esquerdo em Trichodactylidae: (0) V. serrata (1) D. pagei, 

vista ventral, evidenciando a organização dos dentes do ossículo. Escala: 1mm. 

Figura 38. Ossículo pectineal esquerdo em Trichodactylidae: (0) D. septemdentatus (1) G. 

rotundicauda, vista ventral, evidenciando os dentes do ossículo. Escala: 1mm. 

Figura 39. Ossículo pré-pectineal em Trichodactylidae: (0) D. pagei (1) B. medemi, vista 

lateral, evidenciando as porções anterior e posterior do ossículo. Escala: 2mm. 

Figura 40. Ossículo pré-pectineal em Trichodactylidae: (0) B. medemi (1) G. castelnaui, 

vista lateral, evidenciando o processo lateral do ossículo. Escala: 2mm. 

Figura 41. Placa cardíaca lateral anterior em Trichodactylidae: (0) M. emarginatus (1) T. 

fluviatilis, vista lateral, evidenciando o formato do ossículo. Escala: 5mm. 

Figura 42. Placa cardíaca lateral anterior em Trichodactylidae: (0) G. castelnaui (1) M. 
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laevifrons, vista lateral, evidenciando a posição do ossículo. Escala: 5mm. 

Figura 43. Ossículo subdentado em Trichodactylidae: (0) P. dentata (1) T. parvus, vista 

lateral, evidenciando o formato do ossículo. Escala: 1mm. 

Figura 44. Ossículo subdentado em Trichodactylidae: (0) F. apyratii (1) B. medemi, vista 

lateral, evidenciando a curvatura mesial do ossículo. Escala: 1mm. 

Figura 45. Ossículo subdentado em Trichodactylidae: (0) B. medemi (1) S. australis, vista 

lateral, evidenciando a curvatura mesial do ossículo. Escala: 1mm. 

Figura 46. Ossículo subdentado em Trichodactylidae: (0) A. constrictus (1) F. 

venezuelensis, vista lateral, evidenciando a porção inferior do ossículo. Escala: 1mm. 

Figura 47. Ossículo cárdio-pilórico lateral em Trichodactylidae: (0) M. emarginatus (1) M. 

laevifrons, vista lateral, evidenciando a fusão do ossículo em relação ao ossículo lateral da 

vávula cárdio-pilórica. Escala: 5mm. 

Figura 48. Válvula cárdio-pilórica em Trichodactylidae: (0) P. dentata (1) G. rotundicauda, 

vista dorsal, evidenciando o contorno do ossículo em vista anterior. Escala: 1mm. 

Figura 49. Válvula cárdio-pilórica em Trichodactylidae: (0) D. pagei (1) B. medemi, vista 

dorsal. evidenciando as fileiras de cerdas quitinosas do ossículo. Escala: 1mm. 

Figura 50. Ossículo anterior da válvula cárdio-pilórica em Trichodactylidae: (0) M. 

laevifrons (1) D. pagei, vista ventral, evidenciando a porção mesial posterior do ossículo. 

Escala: 1mm. 

Figura 51. Ossículo anterior da válvula cárdio-pilórica em Trichodactylidae: (0) F. apyratii 

(1) Z. oronesis, vista ventral, evidenciando a bifurcação do processo mesial do ossículo. 

Escala: 1mm. 

Figura 52. Ossículo anterior da válvula cárdio-pilórica em Trichodactylidae: (0) D. 

septemdentatus (1) V. serrata, vista ventral, evidenciando a bifurcação do processo mesial 

do ossículo. Escala: 1mm. 
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Figura 53. Ossículo mesopilórico posterior em Trichodactylidae: (0) V. serrata (1) M. 

laevifrons, vista dorsal, evidenciando o formato do ossículo. Escala: 1mm. 

Figura 54. Ossículo mesopilórico posterior em Trichodactylidae: (0) B. medemi (1) P. 

argentiniana, vista lateral, evidenciando o comprimento do ossículo em relação ao 

mesopilórico anterior. Escala: 5mm. 

Figura 55. Ossículo mesopilórico posterior em Trichodactylidae: (0) M. laevifrons (1) M. 

pagei, vista lateral, evidenciando a fusão do ossículo com o ossículo anterior pleuro-pilórico 

vista lateral. Escala: 5mm. 

Figura 56. Ossículo uropilórico em Trichodactylidae: (0) T. panoplus (1) G. castelnaui, 

vista dorsal, evidenciando a porção mesial anterior do ossículo. Escala: 1mm. 

Figura 57. Ossículo uropilórico em Trichodactylidae: (0) P. dentata (1) D. pagei, vista 

dorsal, evidenciando a porção posterior do ossículo. Escala: 1mm. 
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Os Brachyura, infraordem dos crustáceos que inclui o grupo dos caranguejos 

verdadeiros, possuem possui o maior número de espécies dentro dos crustáceos decápodes, 

reunindo 39 superfamílias e 98 famílias para 1.359 gêneros e 7.073 espécies válidas (Ng et 

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

al., 2008). Atualmente, consideram-se cinco famílias como sendo exclusivas de água doce 

(Potamonautidae Bott, 1970, Potamidae Ortmann, 1896, Gecarcinucidae Rathbun, 1904, 

Pseudothelphusidae Ortmann, 1893 e Trichodactylidae H. Milne Edwards, 1853), 

caracterizadas por terem desenvolvimento direto e por desenvolver todo seu ciclo de vida 

totalmente independente do ambiente marinho (Cumberlidge e Ng, 2009; Klaus et al., 2011). 

Essas famílias se encontram distribuídas nas regiões tropicais e subtropicais de América do 

Sul e Central, África, Madagascar, sul da Europa, Índia, Ásia e Austrália (Yeo et al., 2008). 

Os caranguejos de água doce possivelmente constituem um grupo polifilético 

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

2008; Cumberlidge e Ng, 2009; Klaus et al., 2011). No entanto, compartilham 

características morfológicas, fisiológicas e comportamentais decorrentes das adaptações 

evolutivas 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 

dispersão por ausência das etapas larvais pelágicas e especificidade no habitat, o que resulta 

em uma alta taxa de endemismo (Anger, 1995; Yeo et al., 2008). 

As duas famílias de caranguejos de água doce na região Neotropical são: 

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; Magalhães et al., 

2016); e Trichodactylidae, com 49 espécies que, com exceção de quatro espécies que 
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ocorrem na parte sul do México, tem distribuição restrita à América do Sul, habitando as 

planícies costeiras do norte da América do Sul e do Brasil, as planícies fluviais dos rios 

Amazonas, Orinoco, Paraguai e Paraná, e as bacias do rio Magdalena e lago Maracaibo 

(Rodríguez, 1992; Magalhães et al., 2016). Mais de 60% das espécies descritas para esta 

família ocorrem no Brasil, sendo a maioria endêmica da Amazônia (Magalhães, 2003). 

Acredita-se que os Trichodactylidae tenham uma origem filogenética separada das 

demais famílias de caranguejos de água doce (Sternberg et al., 1999; Cumberlidge e Ng, 

2009; Schubart e Reuschel, 2009). Representantes dessa família apresentam características 

morfológicas que as distingue das demais famílias de caranguejos de água doce: forma do 

corpo; ausência de espinhos nos dáctilos e própodos; e mero do terceiro maxílipede estreito 

(Magalhães, 2003; Sternberg e Cumberlidge, 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 últimos autores 

propuseram um sistema classificatório no qual Trichodactylidae está dividido em duas 

subfamílias e duas tribos [Trichodactylinae e Dilocarcininae (Dilocarcinini e Valdiviini)]. 

O conhecimento sobre a origem e sobre as relações filogenéticas dos 

Trichodactylidae entre si, e com os demais grupos de Brachyura, ainda é muito incipiente. 

Mesmo os estudos quanto à origem dos diversos grupos de caranguejos de água doce ainda 

estão longe de atingirem um consenso (Klaus et al. 2011). Cumberlidge e Ng (2009) 

resumiram os possíveis cenários para a origem dos caranguejos primariamente dulcícolas. 

Embora representantes da maioria das famílias de caranguejos primariamente dulcícolas 

atualmente se distribuam em fragmentos da antiga Gondwana e, por isso, uma origem 
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gondwânica tenha sido sugerida para o grupo, evidências recentes vão de encontro a essa 

postulação (Klaus et al., 2011). Atualmente, as famílias de caranguejo de água doce do 

Velho Mundo (Gecarcinucidae, Potamidae e Potamonautidae) são consideradas um grupo 

monofilético, possivelmente incluindo também Pseudothelphusidae (Sternberg et al., 1999; 

Cumberlidge e Ng, 2009; Klaus et al., 2009). Por outro lado, acredita-se que os 

Trichodactylidae tenham uma origem filogenética separada das demais famílias de 

caranguejos de água doce (Sternberg et al., 1999; Cumberlidge e Ng, 2009; Schubart e 

Reuschel, 2009). Essa assunção foi reforçada pela revisão de Klaus et al. (2011), que 

mostrou que os estudos morfológicos e moleculares disponíveis apontam para uma origem 

monofilética dos caranguejos de água doce, mas provavelmente excluindo 

Trichodactylidae. 

São escassos os estudos sobre filogenia da família Trichodactylidae, Rodríguez 

(1992) realizou a primeira proposta de relacionamento intrafamiliar baseada em análise 

filogenética. Este estudo foi posteriormente reavaliado por Morrone e Lopretto (1996) que 

afirmaram que a análise cladística de Rodríguez (1992) é defeituosa devido a questões 

metodológicas e que o esquema de classificação proposto é errôneo, sendo uma cladística 

não consistente. Porém, Sternberg (1997) rebateu a reavaliação feita por Morrone e 

Lopretto (1996), pois considerou a abordagem dos dados pouco consistente, em oposição 

aos dados reais. Ele também afirmou que o esquema de classificação cladística proposta 

por Rodríguez (1992) parece ser o quadro mais conservador e informativo no que diz 

respeito a questões sobre a filogenia de Trichodactylidae.  

Posteriormente, Sternberg e Cumberlidge (2003) propuseram o monofiletismo da 

família com base em um estudo do sistema endofragmal que, entretanto, abrangeu apenas 

quatro espécies.  De acordo com Sternberg e Cumberlidge (2001), Carcinus  Leach, 1814 
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(Portunidae) posiciona-se como grupo-irmão de Trichodactylidae. Rodríguez (1992) 

também sugeriu que o grupo-irmão de Trichodactylidae seria a subfamília Carcininae, que 

é parte dos Portunidae. Essa hipótese tem sido testada por muitos autores (Pretzmann, 1973; 

Rodríguez, 1992; Sternberg et al. 1999; Sternberg e Cumberlidge, 2001); porém, em 

análises formais, grande parte dos caracteres utilizados para estabelecer essa relação tem 

se mostrado como simplesiomorfias ou homoplasias (Sternberg e Cumberlidge, 2003). 

A análise cladística de Eubrachyura selecionando os padrões mais primitivos das 

famílias feita por Sternberg et al. (1999) encontrou que os caranguejos de água doce se 

posicionaram em duas grandes linhagens: a primeira, um clado que inclui Trichodactylidae 

dentro de Portunidae; e uma segunda, que inclui todas as famílias de caranguejos de água 

doce restantes. Além disso, a análise de parcimônia utilizando famílias como grupos 

terminais mais primitivos de Eubrachyura posicionou Thoracotremata como o grupo-irmão 

de Pseudothelphusidae e caranguejos de água doce, e colocou Trichodactylidae entre os 

Portunoidea (Guinot, 1979; Sternberg et al., 1999). Esse último resultado sustenta a 

hipótese proposta por Rodríguez (1992), mas por outro lado, o monofiletismo dos 

Trichodactylidae torna-se duvidosa. Essas descobertas enfraquecem as hipóteses 

anteriores, que os caranguejos de água doce são estritamente monofiléticos (Rathbun, 

1904), ou polifiléticos (Bott, 1970; Pretzmann, 1973), ou que eles são posicionados dentro 

ou perto da Xanthoidea (Pretzmann, 1973; Rodriguez, 1986). 

Sternberg e Cumberlidge (2003) caracterizaram o sistema endofragmal dos 

Trichodactylidae à procura de novas autapomorfias/sinapomorfias que sustentassem o 

monofiletismo da família, e apresentaram alguns caracteres que suportariam os 

Trichodactylidae como um grupo natural, mas não chegaram a uma conclusão sobre a 

relação entre os Trichodactylidae e os Portunoidea. 
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As evidências que relacionariam Trichodactylidae aos Portunoidea ainda dependem 

da identificação de uma ou mais sinapomorfias compartilhadas por ambos grupos, o que 

reforça a necessidade de se procurar novos caracteres não ambíguos para esse ancestral 

comum. 

Essas incertezas sobre o monofiletismo e posicionamento de Trichodactylidae em 

relação aos demais braquiúros, assim como a falta de um contexto consistente sobre a 

história filogenética dos Trichodactylidae, torna delicada a sistemática da família e afeta a 

estabilidade conceitual do grupo.  

Alguns caracteres apendiculares e da carapaça já foram explorados por outros 

autores (Rodríguez, 1992; Sternberg, 1997), porém, nenhum deles expressou resultados 

satisfatórios para um real entendimento sobre os agrupamentos da família. Por outro lado, 

os ossículos do moinho gástrico, por serem estruturas bastante complexas, poderiam ter 

potencial para fornecer novos caracteres que viessem a contribuir no esclarecimento da 

questão filogenética.  

Diante disto, a morfologia refletida pela configuração interna do esqueleto gástrico 

pode proporcionar caracteres importantes a serem empregados no estudo da sistemática da 

família. A avaliação morfológica detalhada desses ossículos poderia permitir uma visão 

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

que permitam delimitar a posição sistemática de Trichodactylidae entre os Brachyura. 

Por sua complexidade estrutural, o esqueleto gástrico tem sido utilizado como fonte 

de informações morfológicas para estudos taxonômicos e filogenéticos em diferentes 

grupos como Ocypodidae, Mysidacea, Dromiidae, Portunidae, Gecarcinidae, 

Trichodactylidae, Lithoridae (Huang et al., 1998; Martin et al., 1998; De Jong-Moreau e 

Casanova, 2001; Brösing, 2002; Salindeho e Johnston, 2003; Brösing et al., 2007; Lima, 

2010; Lima-Gomes et al., 2017; Olguín, 2016). 
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O grau de calcificação dos ossículos e placas varia muito entre grupos taxonômicos, 

e forma e 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; Olguín, 2016).  

Atualmente, existe um número razoável de estudos sobre esse tema, tanto 

descritivos (Brösing et al., 2002; Abrunhosa et al., 2003; Alves et al., 2010; Lima, 2010; 

Lima-Gomes et al., 2017), quanto filogenéticos (Felgenhauer e Abele, 1983, 1985; Brösing 

et al., 2002, 2006; Brösing, 2010; Lima, 2010). Porém, apenas os estudos de Alves et al. 

(2010) e Lima-Gomes et al. (2017) trataram desse aspecto nos Trichodactylidae, de forma 

preliminar, havendo ainda para lacuna de um estudo mais abrangente sobre o tema. 

Nesse contexto, propõe-se a realização de uma análise filogenética da família 

Trichodactylidae tendo como base um estudo da morfologia dos ossículos gástricos de seus 

representantes, buscando-se também revelar eventuais afinidades entre a família e outros 

grupos de Eubrachyura no que tange ao esqueleto gástrico. 

O estômago dos crustáceos decápodes possui um conjunto de elementos esqueléticos 

calcificados chamado moinho gástrico 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 (suportando os dentes laterais), 

propilórico e urocardíaco (sustentando o dente medial) (Factor, 1989). Os estômagos dos 

Decapoda são bastante diversos quanto ao formato e grau de complexidade, porém a maioria 

deles apresenta estruturas bastante semelhantes. Assim, é importante conhecer todos os 

elementos que compõem o estômago e como cada um atua no sistema fisiológico, o que 

permitirá um melhor entendimento do funcionamento do estômago.  
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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; Cochran, 

1935; Patwardhan, 1935; Meiss e Norman, 1977; Martin et al., 1998; Brösing, 2010). 

Entre essas duas últimas regiões existe uma invaginação da porção ventral do 

estômago (válvula cárdio-pilórica) que as separa. Essa válvula cárdio-pilórica é responsável 

pela entrada de alimento 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 e desde sempre foi citado nos estudos de ossículos do estômago. Da câmara pilórica 

as partículas alimentares seguem em direção ao intestino (Cochran, 1935). 

O esôfago é formado por um tubo de quitina, o esôfago pode variar em forma, 

tamanho e espessura de acordo com cada espécie. Tem como função transportar o alimento 

para o estômago cardíaco por meio dos movimentos peristálticos dos músculos (Vonk, 1960; 

Factor, 1989). A extremidade anterior do esôfago se abre junto à boca; a posterior termina 

próxima às válvulas esofagianas (veso) e se conecta ao estômago cardíaco pela porção 

anteroventral (Figura 1). As válvulas esofagianas (veso) são formadas por uma pequena 

invaginação da porção anterior do saco cardíaco (Factor, 1989).    
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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. Adaptado de Lima (2010). 

 

A câmara cardíaca é responsável pela trituração e maceração das partículas 

alimentares (Mocquard, 1883; Patwardhan, 1935; Meiss e Norman, 1977). Limita-se 

anteriormente pelo esôfago e posteriormente pela válvula cárdio-pilórica.  

Seu formato é mais largo do que longo e compreende o saco cardíaco na porção 

anterior e os ossículos do moinho gástrico na porção posterior. Esse saco cardíaco é 

constituído por uma membrana de quitina bastante delgada, contendo pequenos pontos de 

leve calcificação (placas) (Figuras 1–3).  
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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. Adaptado de Lima (2010). 

 

E a câmara pilórica é a responsável pela digestão, absorção e eliminação de partículas 

alimentares (Mocquard, 1883; Patwardhan, 1935; Meiss e Norman, 1977; Brösing, 2002; 

Brösing et al.,2002; Brösing, 2010).  

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

e bem menor do que a câmara cardíaca, e 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 (Lima, 2010). 
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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. Adaptado de Lima-Gomes (2013). 

 

 

O primeiro estudo de esqueleto de estômagos em Brachyura que temos 

conhecimento na literatura é o de Mocquard (1883). Na ocasião, o autor 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. Subsequentemente, Cochran (1935) propôs modificações à nomenclatura de 

Mocquard (1883), classificando 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 

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

ossículos de suporte lateral cardíaco; (iii) ossículos da válvula cárdio-pilórica; (iv) ossículos 
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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. Como essa organização proposta de Maynard e Dando (1974) pareceu mais 

coerente em relação à função dos ossículos no estômago, ela foi seguida pela maioria dos 

autores: Meiss e Norman (1977), Brösing et al. (2002), Castro e Bond-Buckup (2003) e 

Alves et al. (2010). Mais recentemente, Brösing (2010) reconheceu cinco grupos funcionais: 

(i) ossículos do moinho gástrico dorsais; (ii) ossículos do moinho gástrico laterais; (iii) 

ossículos da válvula cárdio-pilórica; (iv) ossículos do filtro pilórico dorsal; (v) ossículos do 

filtro pilórico laterais e ventrais, e sem dar muitas informações, propôs modificações na 

nomenclatura. Além dessas modificações, a principal alteração proposta por Brösing (2010) 

consistiu 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).   

A identificação errônea dos ossículos e propostas sem justificativas de novos 

ossículos pode causar uma instabilidade na nomenclatura e com isso gerar dificuldades na 

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

 

Realizar uma análise filogenética da família Trichodactylidae com base no estudo 

morfológico-anatômico do esqueleto gástrico. 

 

1.2. Objetivos específicos 

 

2.2.1. Caracterizar o esqueleto gástrico das espécies de Trichodactylidae por meio do 

estudo morfológico dos ossículos do estômago; 

 

2.2.2. Identificar caracteres adicionais do esqueleto gástrico que propiciem maior 

definição sistemática da família Trichodactylidae. 

 

2.2.3. Testar o monofiletismo da família Trichodactylidae com base nos ossículos do estômago 

e recuperar o posicionamento da família dentro de Brachyura.  
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2.1. Material de estudo 

O material de estudo foi obtido a partir dos acervos das coleções carcinológicas da 

Colección Nacional de Crustaceos, do Instituto de Biología, Universidad Nacional 

Autónoma de México, Cidade do México (CNCR), do Instituto Nacional de Limnología, 

Santa Fé, Argentina (INALI), Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Manaus 

(INPA) e Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo, São Paulo (MZUSP). Os 

espécimes dos quais foram retirados os estômagos se mantiveram nas respectivas 

instituições. 

Foram analisados estômagos de 105 indivíduos de 32 espécies de caranguejos 

Trichodactylidae, dos 15 gêneros da família, apenas Melanocarcinus e Rodriguezia não 

foram analisados neste estudo. As 16 espécies pertencentes à família e que não estão 

presentes nesse estudo estão listadas na tabela de espécies, porém constam como “não 

analisadas” (Tabela 1).  

Além das espécies da família Trichodactylidae, também foram analisados 11 

estômagos de caranguejos de 10 espécies das famílias Portunidae, Xanthidae, Geryonidae, 

Aethridae, Pseudorhombilidae, Pseudothelphusidae e Trichopeltariidae, utilizadas nesse 

estudo como grupo-externo (Tabela 2). 
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Tabela 1. Espécies de Trichodactylidae válidas e suas distribuições por países e estados (entre parênteses) e 

origem do material de estudo (quando analisada). 

Espécie Distribuição Origem material/tombo 

Avotrichodactylus constrictus (Pearse 1911) México (Veracruz, Oaxaca, Tabasco e Chiapas) CNCR – 6769; 26811 

Avotrichodactylus oaxensis Rodriguez 1992 México (Veracruz, Tabasco, Chiapas e Oaxaca) CNCR – 25505 

   

Bottiella cucutensis Pretzmann, 1968 Colômbia e Venezuela Não analisada 

Bottiella medemi Smalley & Rodriguez, 1972 Colômbia e Venezuela INPA – não tombada 

Bottiella niceforei Schmitt & Pretzmann, 1968 Colômbia e Venezuela Não analisada 

   

Dilocarcinus pagei Stimpson, 1861 

Brasil (Amapá, Amazonas, Pará, Mato Grosso, 

Rondônia, Acre, Mato Grosso do Sul e São Paulo) e 

Peru, Bolívia, Paraguai e Argentina 

INPA – não tombado 

Dilocarcinus septemdentatus (Herbst, 1783) 
Suriname, Guiana Francesa, Peru e Brasil (Amazonas, 

Pará, Maranhão, Acre e Goiás) 
INPA – 800 

Dilocarcinus truncatus Rodriguez, 1992 Bolívia Não analisada 

   

Forsteriana venezuelensis (Rathbun, 1905) Colômbia e Venezuela INPA – não tombado 

   

Fredilocarcinus apyratii Magalhães e Türkay, 1996 Brasil (Acre) INPA – 1471 

Fredilocarcinus musmuschiae Pretzmann & Mayta, 1980 Peru Não analisada 

Fredilocarcinus raddai Pretzmann, 1978 Peru Não analisada 

   

Goyazana castelnaui H. Milne-Edwards, 1853 

Brasil (Pará, Maranhão, Tocantins, Pernambuco, 

Sergipe, Bahia, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do 

Sul e São Paulo) 

INPA - não tombado 

Goyazana rotundicauda Magalhães e Türkay, 1996 Equador, Peru e Brasil (Amazonas) INPA – 571 

   

Moreirocarcinus emarginatus (H. Milne- Edwards, 1853) 
Venezuela, Colômbia, Equador, Peru e Brasil 

(Amazonas) 
INPA – 500 

Moreirocarcinus chacei (Pretzmann, 1968) Brasil, Equador e Peru Não analisada 

Moreirocarcinus laevifrons (Moreira, 1901) Venezuela e Brasil (Amazonas) INPA – não tombado 

   

   

Poppiana argentiniana Rathbun, 1905 
Bolívia, Paraguai, Argentina e Brasil (Amazonas, Mato 

Grosso e Rondônia) 

INPA – 360 

INALI – não tombada 

Poppiana bulbifer (Rodríguez, 1992) Peru e Brasil (Amazonas) Não analisada 

Poppiana dentata (Randall, 1918) 
Venezuela, Colômbia, Guiana, Suriname, Guiana 

Francesa e Brasil (Roraima) 
INPA – não tombada 

   

Melocarcinus meekei  (Pretzmann, 1968) Panamá Não analisada 

   

Rodriguezia mensabak (Cottarelli & Argano 1977) México (Chiapas) Não analisada 

Rodriguezia villalobosi (Rodriguez & Manrique 1966) México (Chiapas) Não analisada 

   

Rotundovaldivia latidens A. Milne-Edwards, 1869 Peru e Brasil no estado do Amazonas INPA – 1276 
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Tabela 1. Continuação   

Espécie Distribuição Origem material/tombo 

 

 
  

Sylviocarcinus australis Magalhães e Türkay, 1996 
Argentina, Paraguai e Brasil (Mato Grosso e Mato 

Grosso do Sul) 
INPA – não tombada 

Sylviocarcinus devillei H. Milne-Edwards, 1853 
Colombia, Peru, Bolívia e Brasil (Amapá, Pará, Acre, 

Mato Grosso e Goiás) 
INPA – não tombada 

Sylviocarcinus maldonadoensis Pretzmann, 1978 Peru, Bolívia e Brasil (Amazonas e Pará) INPA - 497 

Sylviocarcinus pictus (H. Milne-Edwards, 1853) 
Guiana, Guiana Francesa, Colômbia, Peru, Bolívia e 

Brasil (Amapá, Roraima, Amazonas, Pará, Maranhão, 

Piauí e Rondônia) 

INPA – não tombada 

Sylviocarcinus piriformis Pretzmann, 1968 Colômbia e Venezuela INPA – não tombada 

   

Trichodactylus borellianus Nobili, 1896 
Bolívia, Paraguai, Argentina e Brasil (Pará, Mato 

Grosso e Mato Grosso do Sul) 
INPA – não tombada 

Trichodactylus crassus A. Milne-Edwards 1869 Brasil (São Paulo, Espírito Santo e Bahia) Não analisada 

Trichodactylus dentatus H. Milne-Edwards, 1853 
Brasil (Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Santa 

Catarina) 
INPA – não tombada 

Trichodactylus ehrhardti Bott, 1969 Brasil (Amazonas e Pará) INPA – 1758 

Trichodactylus faxoni Rathbun, 1905 Brasil (Amapá e Amazonas) Não analisada 

Trichodactylus fluviatilis Latreille, 1828 
Brasil (Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Espírito 
Santo, Bahia, Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, 

Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul) 

INPA – não tombada 

Trichodactylus kensleyi Rodríguez, 1992 
Paraguai, Argentina, Uruguai e Brasil (Santa Catarina e 

Rio Grande do Sul) 
INPA - 2053 

Trichodactylus panoplus (von Martens, 1869) 
Uruguai e Brasil (São Paulo, Santa Catarina e Rio 

Grande do Sul) 
INPA – não tombado 

Trichodactylus parvus Moreira, 1912 Brasil (Mato Grosso) INPA – não tombado 

Trichodactylus petropolitanus (Göeldi, 1886) 
Brasil (Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, 

Paraná e Santa Catarina) 
INPA – não tombado 

Trichodactylus quinquedentatus Rathbun 1893 Nicarágua, Honduras e Colômbia Não analisada 

   

Valdivia camerani Nobili, 1896 
Bolívia, Paraguai, Argentina e Brasil (Mato Grosso e 

Mato Grosso do Sul) 
INPA – 364/365 

Valdivia haraldi Bott, 1969 Brasil (Amazonas) Não analisada 

Valdivia novemdentata (Pretzmann, 1968) Brasil (Amazonas) INPA - 1500 

Valdivia serrata White, 1847 
Venezuela, Colômbia, Guiana, Suriname, Peru, Bolívia 

e no Brasil (Amazonas, Pará, Maranhão, Rondônia e 

Acre) 

INPA – não tombada 

   

Zilchiopsis oronensis (Pretzmann, 1968) 
Bolívia, Paraguai e Brasil (Amazonas, Pará, Mato 

Grosso e Rondônia) 
INPA – 557 

Zilchiopsis collastinensis (Pretzmann, 1968) Argentina e Bolívia INALI - não tombada 

Zilchiopsis cryptodus Ortmann, 1893 Peru Não analisada 
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 Tabela 2. Espécies utilizadas como grupo externo e origem do material de estudo.  

 

 

2.2. Métodos de preparo e análises dos ossículos estomacais 

 

A preparação dos estômagos seguiu a metodologia adotada por Lima-Gomes et al. 

(2017). Depois de retirados, os estômagos foram 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). Estômagos de espécies 

muito pequenas (Trichodactylus ehrhardti, T. kensleyi e T. borellianus) não passaram pelo 

processo de fervura. Estes ficaram apenas imersos na solução de Hidróxido de Potássio 

10% (KOH) e a cada uma hora eram observados para avaliar se já estavam com todos os 

tecidos macerados, dessa forma evitou-se que as estruturas perdessem as reais 

características e formas.  

Os esqueletos dos estômagos foram corados com Alizarina-Vermelha 1% 

adicionada à solução de KOH 10%, para facilitar a visualização de estruturas internas, 

como cerdas, placas e ossículos (Brösing et al., 2002). Depois de corados, os estômagos 

                                      Espécie Família Origem material e tombo 

Callinectes danae Smith, 1869 Portunidae MZUSP 34953 

Charybdis helerii (A. Milne-Edwards, 1867) Portunidae MZUSP 34956 

Portunus spinicarpus Stimpson, 1871 Portunidae MZUSP 34954 

Eriphia gonagra (Fabricius, 1781) Xanthidae MZUSP 34957 

Menippe nodifrons Stimpson, 1859 Xanthidae MZUSP 34952 

Pseudorhombila octodentata Rathbun, 1906 Pseudorhombilidae MZUSP 11865 

Chaceon ramosae Manning, Tavares e Albuquerque, 1989 Geryonidae MZUSP 34951; MZUSP 34952 

Hepatus pudibundus (Herbst, 1785) Aethridae MZUSP 4398; MZUSP 21240 

Peltarion spinulosum (White, 1843) Trichopeltariidae MZUSP 34955 

Kingsleya castrensis Pedraza, Magalhães e Martinelli, 2015 Pseudothelphusidae Altamira/ Pará 
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foram acondicionados em frascos contendo solução de álcool etílico 80%. Todos os 

ossículos que apresentaram diferenças morfológicas entre as espécies também foram 

ilustrados separadamente. As ilustrações foram preparadas auxiliado por uma câmara clara 

montada no microscópio estereoscópico.  

A nomenclatura e abreviações utilizadas nas descrições morfológicas do esqueleto 

gástrico seguiram Lima (2010).  Os nomes e abreviações de todos os ossículos descritos 

estão listados na Tabela 3 e identificados no estômago da Figura 4. 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 conectados por membrana rígida de aspecto cartilaginoso ou com fusão 

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

A abreviação G1 mencionada nos resultados e discussão, se refere ao primeiro 

apêndice sexual masculino (primeiro gonópodo). 

 

3.3.     Análise filogenética 

A análise filogenética foi feita com base em uma matriz a partir de caracteres 

morfológicos dos ossículos do moinho gástrico. Foi construída uma matriz de dados no 

programa Winclada (Nixon, 2002) com todas as espécies de Trichodactylidae que foram 

analisadas (Tabela 1).  Como grupo-externo, foram analisadas espécies das famílias 

Portunidae, Xanthidae, Geryonidae, Aethridae, Pseudorhombilidae, Pseudothelphusidae e 

Trichopeltariidae (Tabela 2) que já foram mencionadas em estudos anteriores como sendo 

possível grupo-irmão de Trichodactylidae (Pretzmann, 1973; Guinot, 1979; Rodríguez, 
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1986; 1992; Sternberg et al., 1999; Sternberg e Cumberlidge, 2001). 

Foram considerados apenas os caracteres que apresentaram diferenças entre as 

espécies. A matriz foi constituída de 42 táxons terminais e 57 caracteres morfológicos dos 

ossículos estomacais (tabela 4). 

A análise filogenética foi realizada no programa TNT (Goloboff et al., 2008) 

empregando a busca heurística tradicional com o algorítimo TBR (Tree Bissection and 

Reconection) com 10.000 réplicas e 100 árvores salvas por réplica (Goloboff et al., 2008). 

As árvores foram enraizadas com base nos caracteres observados em Hepatus pudibundus. 

O índice de Bremer (Bremer, 1994) foi calculado para a topologia identificada como a 

mais congruente. 

 

 

 

Tabela 3. Nomenclaturas e abreviações utilizadas nas descrições morfológicas dos ossículos do estômago de 

Trichodactylidae.  

 

 

Nomenclaturas dos ossículos                                                              Abreviações 

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) 
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Tabela 3. Continuação 

 

Nomenclaturas dos ossículos                                                             Abreviações 

 

- 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) 

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.) 
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Figura 4. Disposição dos ossículos estomacais em Trichodactylidae (Sylviocarcinus pictus). (A) vista 

ventral; (B) vista dorsal; (C) vista lateral. Escala: 5mm. 
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4.1. Descrição anatômica dos ossículos do moinho gástrico  

 

Ossículos do moinho gástrico 

 

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

posicionado relativamente à frente do estômago cardíaco, situando-se entre os ossículos 

pterocardíaco e urocardíaco. Margem superior completamente fusionada à porção basal do 

ossículo urocardíaco formando barra transversal, fortemente calcificada. Margem inferior, 

levemente calcificada, projetada ântero-ventralmente, convexa em Dilocarcinus 

septemdentatus, Forsteriana venezuelensis, Fredilocarcinus apyratii, Goyazana castelnaui, 

G. rotundicauda, Moreirocarcinus emarginatus, Sylviocarcinus maldonadoensis, S. pictus, 

Trichodactylus borellianus, T. dentatus, T erhardti, T. petropolitanus, Valdivia 

novemdentata e côncava em Avotrichodactylus constrictus, A. oaxensis, Bottiella medemi, 

D. pagei, M. laevifrons, Poppiana argentiniana, P. dentata, Rotundovaldivia latidens, S. 

australis, S. devillei, S. piriformis, T. fluviatilis, T. kensleyi, T. panoplus, T. parvus, V. 

camerani, V. serrata. Totalmente fusionado com o ossículo urocardíaco em todas as 

espécies, exceto em Trichodactylus erhardti. Parcialmente fusionado com ossículo 

pterocardíaco em Avotrichodactiulus constrictus, A. oaxensis, Bottiella medemi, 

Dilocarcinus pagei, D. septemdentatus, Forsteriana venezuelensis, Fredilocarcinus 

apyratii, Goyazana castelnaui, G. rotundicauda, Moreirocarcinus emarginatus, M. 

laevifrons, Poppiana argentiniana, P. dentata, Sylviocarcinus australis, S. maldonadoensis, 

S. pictus, S. piriformis, Trichodactylus borellianus, T. dentatus, T. panoplus, Valdivia 

novemdentata, V. serrata, Zilchiopsis collastinensis, Z. oronensis; e totalmente separado do 

pterocardíaco em Rotundovaldivia latidens, T. dentatus, T. ehrhardti, T. petropolitanus. 

Largura máxima do ossículo mesocardíaco um pouco maior que a largura máxima do 
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ossículo pterocardíaco em A. constrictus, A. oaxensis, Goyazana castelnaui, R. latidens; um 

pouco menor que a largura máxima do ossículo pterocardíaco ou com a mesma largura 

máxima do ossículo pterocardíaco em todas as demais espécies. 

Alguns estudos sobre ossículos do estômago de Decapoda mostraram uma 

concavidade na margem inferior do mesocardíaco. Mocquard (1883) observou tal forma em 

espécies marinhas [Cardisoma carnifex (Herbst, 1796), Goniopsis cruentata Latreille, 1803 

e Ocypode ceratophthalma (Pallas, 1772)]. Patwardhan (1935) também relatou essa 

“curvatura” para espécies de Grapus, Cardisoma e Philyra. A margem inferior do 

mesocardíaco também foi observada em Cardisoma armatum Herklots, 1851, para a qual 

Brösing (2002) deixou bem evidente a concavidade em suas ilustrações. Mais recentemente, 

nos estudos de Lima (2010), essa concavidade foi observada em quase todas as espécies 

estudadas, sendo bastante pronunciada nos representantes de Gecarcinidae e discreta em 

Grapsus, Neohelice, Sesarma, Ocypode e Ucides, porém em Uca maracoani (Latreille, 

1802) que fez parte do grupo externo do estudo filogenético, o autor reconheceu a 

convexidade nessa região do ossículo. Neste estudo, quase metade das espécies analisadas 

apresentaram a margem inferior convexa, contrastando com o encontrado em outros estudos.  

Sobre a fusão entre os ossículos mesocardíaco e pterocardíaco, Mocquard (1883) 

relatou estarem parcialmente fusionados em O. ceratophthalma e totalmente individualizado 

em Uca rapax (Smith, 1870). Posteriormente, Patwardhan (1935) observou a fusão parcial 

para esses ossículos em Cardisoma carnifex e Grapsus strigosus Herbst, 1799. Meiss e 

Norman (1977) perceberam que esses ossículos estavam totalmente separados em Uca sp., 

porém eles consideraram o pterocardíaco e o pós-pterocardíaco como sendo apenas um 

ossículo. Lima (2010) relatou a fusão parcial em Gecarcinidae, Grapsus, Neohelice, 

Sesarma e Ocypode; para Uca e Ucides, o autor mencionou que esses ossículos estavam 
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totalmente individualizados. 

 

Ossículo pterocardíaco (II) – Ossículo par, achatado, fortemente calcificado, 

situado entre o mesocardíaco e o pós-pterocardíaco. Face anterior do pterocardíaco com 

carena oblíqua em Poppiana dentata, Rotundivaldivia latidens, Trichodactylus devillei e 

desprovida de carena nas demais espécies. Margem lateral do pterocardíaco alongada em 

em todas as espécies com exceção de Bottiella medemi, Forsteriana venezuelensis, T. parvus 

onde a margem lateral do ossículo é curta. Em vista dorsal, pterocardíaco em forma 

subretangular em todas as espécies, exceto em Avotrichodactylus constrictus e M. 

emarginatus que tem forma de fita alongada. Expansão lateral presente em Goyazana 

castelnaui, Moreirocarcinus laevifrons, Sylviocarcinus devillei, S. maldonadoensis, 

Trichodactylus fluviatilis, T. kensleyi, Valdivia camerani, V. novemdentata, Zilchiopsis 

collastinensis, Z. oronensis e ausente nas demais espécies. 

Antes do estudo de Lima (2010), ainda não havia sido relatada presença da carena 

oblíqua nas espécies de Gecarcinus, Gecarcoidea e Johngarthia, mesmo já tendo sido 

estudadas por Mocquard (1883), Patwardhan (1935), Meiss e Norman (1977) e Brösing 

(2002) anteriormente. Apesar de estar presente em poucas espécies estudadas, foi observada 

carena oblíqua em Poppiana dentata, Rotundivaldivia latidens e Trichodactylus devillei, as 

três de gêneros diferentes.  

A forma comprimida da margem lateral do pterocardíaco foi a mais observada nas 

espécies desse estudo. Mocquard (1883) e Brösing (2002) também a observaram em Uca 

rapax. Meiss e Norman (1997) relataram o mesmo para Uca sp.; por outro lado, para Uca 

maracoani, foi relatada a forma sub-retantangular em vista dorsal, não seguindo um padrão 

dentro do gênero (Lima, 2010). 

Para Lithodidae (Decapoda: Anomura), Olguín (2016) utilizou essa nomenclatura 
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para denominar um outro ossículo e não o já reconhecido na literatura. Esse ossículo foi 

chamado de pós-pterocardíaco neste estudo e por outros autores que estudaram Decapoda 

Brachyura, como Mocquard (1883), Patwardhan (1935), Meiss e Norman (1977), Brösing 

(2002) e Lima (2010). 

 

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

lateralmente, fazendo conexão firme entre os ossículos pterocardíaco, zigocardíaco e pré-

pectineal. Ossículo levemente calcificado em toda sua extensão em Avotrichodatylus 

constrictus, A. oaxensis, Dilocarcinus pagei, Moreirocarcinus emarginatus, Poppiana 

argentiniana, Trichodactylus borellianus, T. dentatus, T. panoplus, T. parvus, T. 

petropolitanus; moderadamente calcificado em Bottiella medemi, D. septemdentatus, 

Forsteriana venezuelensis, Fredilocarcinus apyratii, Goyazana castelnaui, G. 

rotundicauda, M. laevifrons, P. dentata, Sylviocarcinus australis, S. devillei, S. 

maldonadoensis, S. pictus, S. piriformis, T. ehrhardti, T. fluviatilis, T. kensleyi, Valdivia 

novemdentata, Zilchiopsis collastinensis e Z. oronenis, e fortemente calcificado em 

Rotundovaldivia latidens, S. devillei, V. camerani, V. serrata. O ossículo em formato 

quadrado com duas projeções moderadamente calcificados em todas as espécies, exceto em 

Goyazana castelnaui, que é alongada 

Autores que estudaram ossículos do esqueleto gástrico em Decapoda reconheceram 

esse ossículo em C. carnifex e Sesarma tetragonum (Fabricius, 1798) (ver Mocquard, 1883), 

C. carnifex (ver Patwardhan, 1935), C. armatum e Discoplax hirtipes (Dana, 1851) (ver 

Brösing, 2002), Gecarcinidae (ver Lima, 2010), porém em todos os estudos a calcificação 

desse ossículo variou bastante, assim como observado neste estudo.  

Em relação ao formato do ossículo, o que neste estudo foi considerado como “forma 

retangular com duas projeções” pode ser o que foi mencionado por Lima (2010) como “três 
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elementos”. No presente estudo, esses três elementos variaram em formas quadradas, 

retangulares e alongadas. 

 

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

Localizado na porção dorsal do estômago, fazendo conexão entre os ossículos: pró-pilórico, 

exopilórico e urocardíaco. Margem superior com uma dobra bem marcada em 

Avotricodactylus constrictus, A. oaxensis, Bottiella medemi, Forsteriana venezuelensis, 

Goyazana castelnaui, Poppiana argentiniana, P. dentata, Rotundovaldivia latidens, 

Sylviocarcinus australis, S. devillei, S. maldonadoensis, Trichodactylus ehrhardti, T. 

fluviatilis, T. kensleyi, T. panoplus, T. petropolitanus, Valdivia novemdentata, Zilchiopsis 

collastinensis, Z. oronensis; com uma dobra leve em Dilocarcinus pagei, D. septemdentatus, 

Fredilocarcinus apyratii, G. rotundicauda, Moreirocarcinus emarginatus, M. laevifrons, S. 

pictus, S. piriformis, T. borellianus, T. dentatus, T. parvus, V. camerani, V. serrata. Ângulo 

anterolateral com processo moderadamente longo em Avotricodactylus constrictus, A. 

oaxensis, Bottiella medemi, F. apyratii, G. castelnaui, G. rotundicauda, M. emarginatus, R. 

latidens, S. australis, S. devillei, S. maldonadoensis, S. piriformis, T. borellianus, T. 

dentatus, T. ehrhardti, T. kensleyi, T. panoplus, T. parvus, T. petropolitanus, V. camerani, 

V. novemdentata, Z. collastinensis, Z. oronensis; e com processo longo em D. pagei, D. 

septemdentatus, Forsteriana venezuelensis, M. laevifrons, P. argentiniana, P. dentata, S. 

pictus, T. fluviatilis, V. serrata. Ápice do processo do ângulo anterolateral inconspícuo em 

Avotricodactylus constrictus, A. oaxensis, Bottiella medemi, D. septemdentatus, Forsteriana 

venezuelensis, Fredilocarcinus apyratii, G. castelnaui, G. rotundicauda, M. emarginatus, 

P. argentiniana, P. dentata, R. latidens, S. australis. S. pictus, S. piriformis, T. borellianus, 

T. dentatus, T. ehrhardti, T. kensleyi, T. panoplus, T. parvus, T. petropolitanus, V. camerani, 

V. novemdentata, V. serrata, Z. collastinensis, Z. oronensis; e evidente em D. pagei, M. 



Lima-Gomes, R.C. 2017                                                                          Tese de Doutorado 

________________________________________________________________________ 

30  

laevifrons, S. devillei, S. maldonadoensis, T. fluviatilis. Processo subterminal recurvado 

mesialmente.  Ossículo pilórico com entalhe mediano incompleto em Avotricodactylus 

constrictus, A. oaxensis, G. rotundicauda, M. emarginatus, T. dentatus, T. ehrhardti, T. 

kensleyi, T. panoplus, T. petropolitanus, Z. oronensis; e completo em Bottiella medemi, D. 

pagei, D. septemdentatus, Forsteriana venezuelensis, Fredilocarcinus apyratii, G. 

castelnaui, M. laevifrons, P. argentiniana, P. dentata, R. latidens, S. australis, S. devillei, S. 

maldonadoensis, S. pictus, S. piriformis, T. borellianus, T. parvus, T. fluviatilis, V. camerani, 

V. novemdentata, V. serrata, Z. collastinensis. Ossículo parcialmente fusionado com o 

mesopilórico anterior em Avotrichodactylus oaxensis, Bottiella medemi, Dilocarcinus pagei, 

Forsteriana venezuelensis, Goyazana castelnaui, G. rotundicauda, Moreirocarcinus 

emarginatus, M. laevifrons, Poppiana dentata, Rotundovaldivia latidens, Sylviocarcinus 

australis, S. devillei, S. maldonadoensis, T. borellianus, T. dentatus, T. ehrhardti, T. 

fluviatilis, T. kensleyi, T. panoplus, T. parvus, T. petropolitanus, Valdivia camerani, V. 

novemdentata, V. serrata, Zilchiopsis oronensis; e totalmente separado em A. constrictus, 

D. septemdentatus, Fredilocarcinus apyratii, P. argentiniana, S. pictus, S. piriformis e Z. 

collastinensis. 

Ossículo pilórico foi considerado neste estudo como sendo par, entretanto outros 

autores (Mocquard, 1883; Cochran, 1935; Patwardhan, 1935; Maynard e Dando, 1974; 

Meiss e Norman, 1977 e Lima, 2010) o descreveram como um ossículo ímpar. Olguín (2016) 

definiu para Lithodidae como ímpar, porém evidenciando a fissura mediana. Essa fissura 

mediana já havia sido ressaltada por Mocquard (1883); na ocasião, o autor descreveu como 

fissura longitudinal membranosa e salientou que essa membrana se deve à descalcificação 

mediana do pilórico, porém ela poderia ocorrer total ou parcial, mas ele justifica que, de 

qualquer maneira, não seriam duas peças.  

Nas ilustrações de Olguín (2016), além de se referir a espécies de uma infraordem 
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distinta, é muito visível uma peça única, o que não ocorre com as espécies de 

Trichodactylidae e, por isso, consideramos o ossículo como par.  

 

Ossículo exopilórico (IV) – Ossículo par, fortemente calcificado, face dorsolateral 

achatada formando placa oblonga em vista dorsal em todas as espécies exceto em Bottiela 

medemi que é sem forma definida, e em vista lateral, com formato de fita alongada em todas 

as espécies, exceto em Trichodactylus dentatus e T. petropolitanus, com formato oval. 

Margem mesial retilínea, parcialmente fusionada ao ossículo pilórico. Margem anteroventral 

parcialmente fusionada ao ossículo zigocardíaco em Avotichodactylus constrictus, A. 

oaxensis, Bottiella medemi, Dilocarcinus pagei, Fredilocarcinus apyratii, Goyazana 

castelnaui, G. rotundicauda, Moreirocarcinus laevifrons, Poppiana dentata, 

Rotundovaldivia latidens, Sylviocarcinus australis, S. pictus, S, piriformis, Trichodactylus 

borellianus, T. dentatus, Zilchiopsis oronensis; e totalmente fusionado em D. 

septemdentatus, Forsteriana venezuelensis, M. emarginatus, S. devillei, S. malnodadoensis, 

T. ehrhardti, T. fluviatilis, T. kensleyi, T. panoplus, T. parvus, T. petropolitanus, Valdivia 

camerani, V. novemdentata, V. serrata,  Z. collastinensis. Margem lateral da face 

dorsolateral convexa, recobrindo o ponto de inserção com o zigocardíaco. Placa dorsolateral 

alcançando um pouco menos da metade do comprimento do ossículo pilórico em 

Avotrichodactylus constrictus, Bottiella medemi, Trichodactylus borellianus, T. ehrhardti, 

T. kensleyi, T. panoplus, T. parvus alcançando um pouco mais da metade ou do mesmo 

comprimento do ossículo pilórico em A. oaxensis, Dilocarcinus pagei, D. septemdentatus, 

Forsteriana venezuelensis, Fredilocarcinus apyratii, Goyazana castelnaui, G. 

rotundicauda, Moreirocarcinus emarginatus, M. laevifrons, Poppiana argentiniana, P. 

dentata, Rotundovaldivia latidens, Sylviocarcinus australis, S. devillei, S. maldonadoensis, 

S. pictus, S. piriformis, T. dentatus, T. fluviatilis, T. petropolitanus, Valdivia camerani, V. 
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novemdentata, V. serrata, Zilchiopsis collastinensis, Z. oronensis. 

Desde Mocquard (1883) o ossículo é relatado como formando uma placa oblonga e 

isso foi repetido para as demais espécies estudadas por Meiss e Norman (1997), Brösing 

(2002), Lima (2010) e para as espécies deste estudo. Entretanto, Patwardhan (1935) 

descreveu o exopilórico como uma placa triangular em C. carnifex e G. strigosus. Olguín 

(2016), em Lithodidae, atribuiu ao ossículo a forma foliácea com margens agudas ou 

arredondadas.  

Para Trichodactylidae, houve variação no comprimento da placa do exopilórico em 

relação ao pilórico. Lima (2010) também observou essa variação, apesar de que apenas um 

gênero (Epigrapsus) diferiu dos demais em seu estudo.  

Além de ter observado uma forma diferente para a placa, Patwardhan (1935) também 

fez menção ao comprimento do exopilórico em relação ao pilórico, mas Mocquard (1883) e 

Meiss e Norman (1997) não o fizeram. Brösing (2002), além de mencionar o tamanho 

relativo entre os ossículos, ainda fez ilustrações mostrando as variações do tamanho das 

placas entre espécies de Cardisoma, Ocypode, Uca, Pseudosesarma e Eriocheir. 

 

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

ventral convexa, protuberância subcircular presente em Bottiella medemi, Dilocarcinus 

septemdentatus, Fredilocarcinus apyratii, Goyazana rotundicauda, Moreirocarcinus 

emarginatus, M. laevifrons, Poppiana dentata, Sylviocarcinus australis, Trichodactylus 

fluviatilis, Zilchiopsis oronensis, e ausente em Avotrichodactylus constrictus, A. oaxensis, 

D. pagei, Forsteriana venezuelensis, G. castelnaui, P. argentiniana, Rotundovaldivia 

latidens, S. devillei, S. maldonadoensis, S. piriformis, T. borellianus, T. dentatus, T 

ehrhardti, T. kensleyi. Face dorsolateral côncava em todas as espécies, exceto em 

Dilocarcinus pagei, em que é convexa; com forte carena oblíqua em Avotrichodactylus 
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constrictus, A. oaxensis, Dilocarcinus pagei, D. septemdentatus, Fredilocarcinus apyratii, 

Goyazana castelnaui, G. rotundicauda, Moreirocarcinus emarginatus, Poppiana 

argentiniana, P. dentata, Rotundovaldiva latidens, Sylviocarcinus australis, S. devillei, S. 

maldonadoensis, S. piriformis, Trichodactylus borellianus, T. dentatus, T. ehrhardti, T. 

fluviatilis, T. kensleyi, T. panoplus, T. petropolitanus, Valdivia camerani, V. novemdentata, 

Zilchiopsis oronensis; e sem carena oblíqua em Bottiella medemi, Forsteriana 

venezuelensis, M.  laevifrons, S. pictus, T. parvus, V. serrata, Z. collastinensis. Margem 

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

fortes, ângulo posteromesial conectando-se firmemente ao ossículo exopilórico, 

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

extremidade mesial totalmente fusionados em Avoctrichodactylus constrictus, A. oaxensis, 

Forsteriana venezuelensis, Goyazana castelnaui, G. rotundicauda, Moreirocarcinus 

emarginatus, Rotundovaldivia latidens, Sylviocarcinus australis, S. maldonadoensis, S. 

piriformis, Trichodactylus borellianus, T. dentatus, T. ehrhardti, T. kensleyi, T. panoplus, T. 

petropolitanus, T. parvus, Valdivia camerani,V. novemdentata, Zilchiopsis collastinensis, Z. 

oronensis; e dentes não fusionados em Dilocarcinus pagei, D. septemdentatus, 

Fredilocarcinus apyratii, M. laevifrons, Poppiana argentiniana, P. dentata, S. devillei, S. 

pictus, T. fluviatilis, V. serrata. 

É robusto, sendo um dos principais ossículos do moinho gástrico, tendo parte 

significativa na trituração dos alimentos. Foi relatado por todos os autores que investigaram 

os ossículos do esqueleto gástrico de Brachyura e Anomura (Mocquard, 1883; Cochran, 

1935; Patwardhan, 1935; Maynard e Dando, 1974; Meiss e Norman, 1997; Brösing, 2002; 

Lima, 2010; Olguín, 2016). É um ossículo facilmente distinguível até mesmo por ser o maior 

ossículo do estômago. 
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Ossículo pró-pilórico (VI) - Ossículo ímpar, achatado, fortemente calcificado, com 

constrição subterminal evidente próxima à margem ventral originando duas regiões 

subtriangulares (superior e inferior). Posiciona-se dorsalmente, perpendicular ao plano 

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

ventralmente ao ossículo urocardíaco. Constrição subterminal curta em Dilocarcinus pagei, 

D. septemdentatus, Fredilocarcinus apyratii, Goyazana castelnaui, G. rotundicauda, M. 

laevifrons, Poppiana argentiniana, P. dentata, Sylviocarcinus australis, S. maldonadoensis, 

S. pictus, S. piriformis, Zilchiopsis collastinensis e Z. oronensis; longa em Avotrichodactylus 

constrictus, A. oaxensis, Bottiella medemi, Forsteriana venezuelensis, Moreirocarcinus 

emarginatus, Rotundovaldivia latidens, Sylviocarcinus devillei, Trichodactylus borellianus, 

T. dentatus, T. ehrhardti, T. fluviatilis, T. kensleyi, T. panoplus, T. parvus, T. petropolitanus, 

Valdivia camerani, V. novemdentata, V. serrata. Região subtriangular superior com face 

anterior côncava, região subtriangular inferior com face anterior côncava. Concavidades 

(superior e inferior) comunicando-se em Avotrichodactylus constrictus, A. oaxensis, 

Moreirocarcinus emarginatus, Rotundovaldivia latidens, Sylviocarcinus devillei, 

Trichodactylus borellianus, T. dentatus, T. ehrhardti, T. fluviatilis, T. kensleyi, T. panoplus, 

T. parvus, T. petropolitanus, Valdivia camerani, V. novemdentata; e sem comunicação em 

Bottiella medemi, Dilocarcinus pagei, D. septemdentatus, Forsteriana venezuelensis, 

Fredilocarcinus apyratii, Goyazana castelnaui, G. rotundicauda, M. laevifrons, Poppiana 

argentiniana, P. dentata, S. australis, S. maldonadoensis, S. pictus, S. piriformis, T. 

fluviatilis, V. serrata, Zilchiopsis collastinensis, Z. oronensis. Largura da margem ventral 

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

Avotrichodactilus constrictus, A. oaxensis, Dilocarcinus septemdentatus, Fosteria 

venezuelensis, Fredilocarcinus apyratii, Goyazana castelnaui, G. rotundicauda, 

Moreirocarcinus emarginatus, M. laevifrons, Poppiana argentiniana, P. dentata, 
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Rotundovaldivia latidens, Sylviocarcinus australis, S. devillei, S. maldonadoensis, 

Trichodactylus borellianus, T. dentatus, T. ehrhardti, T. fluviatilis, T. kensleyi, T. panoplus, 

T. petropolitanus, Valdivia camerani, V. novemdentata, V. serrata, Z. collastinensis, 

Zilchiopsis oronenis; maior do que a metade da largura máxima da margem dorsal em D. 

pagei, S pictus e Z. collastinensis.  Margem dorsal convexa em Avotrichodactylus 

constrictus, Dilocarcinus septemdentatus, Forsteriana venezuelensis, Goyazana castelnaui, 

G. rotundicauda, Moreirocarcinus laevifrons, Sylviocarcinus maldonadoensis, S. pictus, S. 

piriformis, Trichodactylus borellianus, T. dentatus, T. ehrhardti, T. fluviatilis, Valdivia 

camerani, Zilchiopsis oronensis e côncava em A. oaxensis, Bottiella medemi, D. pagei, 

Fredilocarcinus apyratii, G. rotundicauda, M. emarginatus, Poppiana argentiniana, P. 

dentata, Rotundovaldivia latidens, S. australis, S. devillei, T. kensleyi, T. panoplus, T. 

parvus, T. petropolitanus, V. novemdentata, V. serrata, Z. collastinensis. Barra transversal 

robusta em quase todas as espécies, mas delgada em Avotrichodactylus oaxensis, Bottiella 

medemi, Fosteria venezuelensis, Trichodactylus borellianus, T. ehrhardti, T. parvus. 

Largura do ossículo pró-pilórico menor que o ossículo mesocardíaco em Avotrichodactylus 

constrictus, A. oaxensis, Poppiana argentiniana, Sylviocarcinus pictus, Trichodactylus 

fluviatilis, T. panoplus, Valdivia camerani, V. novemdentata; similar ao tamanho do ossículo 

mesocardíaco em Bottiella medemi, Dilocarcinus pagei, D. septemdentatus, Forsteriana 

venezuelensis, Fredilocarcinus apyratii, Goyazana castelnaui, G. rotundicauda, 

Moreirocarcinus emarginatus, M. laevifrons, P. dentata, Rotundovaldivia latidens, S. 

australis, S. devillei, S. moldonadoensis, T. piriformis, T. borellianus, T. dentata, T. 

ehrhardti, T. kensleyi, T. parvus, T. petropolitanus, V. camerani.  

Facilmente reconhecido pela constrição subterminal e pelas concavidades das 

regiões superiores e inferiores da face anterior, que lhe conferem a característica forma de 

“X”. Essa característica bastante marcante do ossículo foi observada e ilustrada em C. 
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carnifex por Mocquard (1883) e Patwardhan (1935), porém não foi ilustrada e nem referida 

nos estudos de Meiss e Norman (1977) com Uca sp. e Brösing (2002; 2010) com O. cursor 

(Linnaeus, 1758), Ocypode gaudichaudi H. Milne Edwards e Lucas (1843), U. rapax e U. 

tetragonum. Entretanto, Lima (2010) a observou e mencionou em todas as espécies do seu 

estudo e ainda fez questão de realçar que na maioria das espécies foi encontrada uma 

constrição curta, mas que em Epigrapsus é marcadamente alongada. 

Olguín (2016) também relatou o ossículo para Lithodidae, porém, segundo as 

descrições, a barra transversa nessa família é aparentemente mais delgada do que as dos 

Trichodactylidae. 

 

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 em Avotrichodactylus constrictus, A. 

oaxensis, Dilocarcinus pagei, D. septemdentatus, Fredilocarcinus apyratii, Goyazana 

rotundovaldivia, Poppiana argentiniana, P. dentata, Rotundovaldivia latidens, 

Sylviocarcinus devillei, S. pictus, S. piriformis, Trichodactylus fluviatilis, Zilchiopsis 

collastinensis, Z. oronensis; e levemente escavada (rasa) em Bottiella medemi, Forsteriana 

venezuelensis, Moreirocarcinus emarginatus, M. laevifrons, S. australis, S. 

maldonadoensis, T. borellianus, T. dentatus, T. ehrhardti, T. kensleyi, T. panoplus, T. 

parvus, V. camerani, acompanhando a forma de “T” do ossículo. Região posterior com 

quatro dentes totalmente fusionados em Avotrichodatylus constrictus, A. oaxensis, 

Dilocarcinus pagei, D. septemdentatus, Poppiana dentata, Sylviocarcinus australis, S. 

piriformis, Zilchiopsis collastinensis, Z. oronensis; com três dentes totalmente fusionados 

em Bottiella medemi, Forsteriana venezuelensis, Fredilocarcinus apyratii, Goyazana 
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castelnaui, G. rotundicauda, Moreirocarcinus emarginatus, M. laevifrons, P. argentiniana, 

Rotundovaldivia latidens, S. devillei, S. maldonadoensis, S. pictus, T. dentatus, T. panoplus, 

T. petropolitanus, Valdivia camerani, V. novemdentata; com dois dentes não fusionados em 

T. borellianus, T. fluviatilis, T. parvus, V. serrata; Margem ventrolateral sem protuberância 

globosa mediana na maioria das espécies, porém presente em Avotrichodactylus constrictus, 

Bottiella medemi, Dilocarcinus septemdentatus, Goyazana castelnaui, Poppiana 

argentiniana, Sylviocarcinus piriformis, Trichodactylus panoplus,  Zilchiopsis 

collastinensis. Margem ventrolateral posterior com um dente sub-terminal em 

Avotrichodactylus constrictus, A. oaxensis, Bottiella medemi, Moreirocarcinus 

emarginatus, M. laevifrons, Poppiana dentata, Rotundovaldivia latidens, Sylviocarcinus 

australis, Trichodactylus dentatus, T. ehrhardti, T. fluviatilis, T. kensleyi  T. panoplus, T. 

petropolitanus, Valdivia serrata, V. novemdentata, Zilchiopsis collastinensis; com dois 

dentes sub-terminais em Goyazana castelnaui, P. argentiniana, S. maldonadoensis, T. 

parvus; com três dentes sub-terminais em Dilocarcinus pagei,  T. borellianus; e sem dente 

sub-terminal em D. septemdentatus, Forsteriana venezuelensis, Fredilocarcinus apyratii, G. 

rotundicauda, S. devillei, S. pictus, S. piriformis, V. camerani, Z. oronensis. 

O urocardíaco foi relatado por todos os autores que estudaram esqueleto gástrico de 

Brachyura (Mocquard, 1883; Patwardhan, 1935; Meiss e Norman, 1977, Brösing, 2002; 

2010; Lima, 2010). De acordo com esses autores, é um ossículo com bastante variação, 

principalmente em relação ao número de dentes da região posterior e dos dentes 

subterminais da margem ventrolateral. 

 

Placa cardíaca dorsomediana (VIIa) – Ossículo par, achatado, localizado próximo 

à porção posterior do urocardíaco; região anterior recurvada lateralmente, levemente 

calcificada em Avotrichodactylus constrictus, A. oaxensis, Dilocarcinus pagei, Dilocarcinus 
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septemdentatus, Fredilocarcinus apyratii, Goyazana castelnaui, G. rotundicauda, 

Moreirocarcinus emarginatus, Poppiana argentiniana, P. dentata; Rotundovaldivia 

latidens, Sylviocarcinus australis, S. devillei, S. maldonadoensis, S. piriformis, 

Trichodactylus borellianus, T. dentatus, T. ehrhardti, T. kensleyi, T. panoplus, T. 

petropolitanus, Valdivia camerani, V. novemdentata, Zilchiopsis collastinensis, Z. 

oronensis; desprovida de calcificação em Bottiella medemi, Forsteriana venezuelensis, M. 

laevifrons, S. pictus, T. fluviatilis, T. parvus e V. serrata. 

O primeiro estudo a reconhecer de fato essa placa como um ossículo do estômago 

foi Lima (2010), que reconheceu o ossículo em todas as espécies estudadas de Gecarcinidae, 

embora variando bastante o grau de calcificação. Dessa forma, o autor propôs o 

reconhecimento do ossículo no esqueleto gástrico. Lima-Gomes et al. (2017) aderiram à 

proposta e o reconheceram em Sylviocarcinus pitus e Valdivia serrata, mas sempre em baixa 

calcificação. 

Alves et al. (2010) também não observaram ou relataram esse ossículo para espécies 

de Pseudothelphusidae e Trichodactylidae, mas Lima-Gomes et al. (2017) atribuiram esse 

não reconhecimento do ossículo à possibilidade de o tempo de cozimento ter sido acima do 

ideal, perdendo essas e outras placas mais delgadas. 

Mocquard (1883) ilustrou esse ossículo em C. carnifex, porém como uma 

invaginação da válvula cárdio-pilórica. Nos estudos posteriores (Patwardhan, 1935; Meiss e 

Norman, 1977, Brösing, 2002; Brösing et al., 2002; Alves et al., 2010; Brösing, 2010,) não 

foi feita nenhuma menção sobre o ossículo. 

 

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

dorsalmente no estômago cardíaco próximo ao ossículo urocardíaco. Levemente calcificado 

em Avotrichodactylus constrictus, A. oaxensis, Bottiella medemi, Dilocarcinus 
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septemdentatus, Forsteriana venezuelensis, Fredilocarcinus apyratii, Goyazana castelnaui, 

G. rotundicauda, Moreirocarcinus emarginatus, Poppiana argentiniana, P. dentata, 

Rotundovaldivia latidens, Sylviocarcinus australis, S. devillei, S. maldonadoensis, S. pictus, 

S. piriformis, Trichodactylus borellianus, T. dentatus, T. ehrhardti, T. kensleyi, T. panoplus, 

T. petropolitanus, Valdivia camerani, V. novemdentata, Zilchiopsis collastinensis, Z. 

oronensis; desprovido de calcificação em Dilocarcinus pagei, M. laevifrons, T. fluviatilis, 

T. parvus, V. serrata. 

O primeiro estudo que relatou a presença da placa cardíaca dorsolateral foi de Lima 

(2010), que o propôs como novo. Anteriormente a esse estudo, nenhum outro autor fizera 

menção a essa placa em estômagos de Brachyura (Mocquard, 1883; Cochran, 1935; 

Patwardhan, 1935; Maynard e Dando, 1974; Meiss e Norman, 1977, Brösing, 2002; Brösing 

et al., 2002; Alves et al., 2010; Brösing, 2010).  

Lima-Gomes et al. (2017) reconheceram como um ossículo novo para Sylviocarcinus 

pictus e Valdivia serrata, pois curiosamente Alves et al. (2010) não o mencionaram para 

essas mesmas espécies. 

No presente estudo foi identificada a placa cardíaca dorsolateral em todos os 

estômagos, porém com pouquíssima calcificação e, em alguns casos, totalmente desprovida 

de calcificação. 

 

Ossículos de suporte cardíacos laterais 

 

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

lateral fortemente calcificada. Situado lateralmente no estômago cardíaco, fazendo conexão 

entre os ossículos pré-pectineal, pós-pectineal e lateral suprapectineal, logo abaixo do 

zigocardíaco. Pente presente na porção mesial, com três dentes em Avotrichodactylus 
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constrictus, A. oaxensis, Bottiella medemi, Dilocarcinus septemdentatus, Forsteriana 

venezuelensis, Poppiana argentiniana, P. dentata (com tufos de cerdas muito longas), 

Sylviocarcinus devillei, Trichodactylus borellianus, T. dentatus e T. parvus; com quatro 

dentes em D. pagei, Fredilocarcinus apyratii, Goyazana castelnaui, Moreirocarcinus 

emarginatus, S. maldonadoensis, S. pictus e Zilchiopsis oronensis; com cinco dentes em G. 

rotundicauda, S. australis, S. piriformis e T. petropolitanus; com dois dentes em 

Rotundovaldivia latidens, T. panoplus, Valdivia camerani e V. serrata; com um dente em 

M. laevifrons, T. ehrhardti, T. fluviatilis e T. kensleyi; com sete dentes em Z. collastinensis 

e sem dentes em V. novemdentata; com duas fileiras de dentes em Poppiana argentiniana, 

Sylviocarcinus australis, S. devillei, Trichodactylus ehrhardti, Valdivia serrata e Zilchiopsis 

collastinensis;  com uma fileira de dentes em Avotrichodactylus constrictus, A. oaxensis, 

Bottiella medemi, Dilocarcinus septemdentatus, D. pagei, Forsteriana venezuelensis, 

Fredilocarcinus apyratii, Goyazana castelnaui, G.rotundicauda, Moreirocarcinus 

emarginatus, M. laevifrons, P. dentata (com tufos de cerdas muito longas), Rotundovaldivia 

latidens, S. maldonadoensis, S. pictus, S. piriformis, Trichodactylus borellianus, T. dentatus, 

T. fluviatilis, T. kenslyei, T. panoplus, T. parvus, T. petropolitanus, Valdivia camerani e 

Zilchiopsis oronensis. 

Mocquard (1883) e Patwardhan (1935) descreveram os dentes do ossículo pectineal 

com a forma espiniforme em Cardisoma carnifex, porém deixaram de mencionar a 

organização das fileiras de dentes. Meiss e Norman (1977) descreveram o ossículo, mas sem 

dar muitos detalhes sobre a morfologia e distribuição dos dentes.  

Brösing (2002; 2010) e Lima (2010) ilustraram e deixaram claro em suas descrições 

a forma dos dentes e organização das fileiras, em alguns casos sendo dupla e em outros sem 

fileira única, concordando também com o que foi encontrado no presente estudo. 

Aparentemente, é um ossículo com variação entre os táxons, talvez relacionada com a 
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necessidade de cada espécie, como por exemplo o formato de colher dos dentes do pectineal 

em Grapsus grapsus (Linnaeus, 1758) observado por Lima (2010), enquanto em todas outras 

espécies os dentes são espiniformes. 

 

Ossículo lateral suprapectineal (VIIIa) – Ossículo par, subcilíndrico, achatado, 

levemente calcificado. Situa-se lateralmente no estômago cardíaco, entre o ossículo 

pectineal e o ossículo subdentado. Ossículo bastante similar em todas as espécies analisadas.  

Antes de Lima (2010) nenhum outro autor fez menção a esse ossículo. O autor sugere 

que isso deva ter ocorrido pelo fato do ossículo apresentar baixa calcificação, sendo 

confundido com uma simples dobra. Na mesma ocasião, Lima (2010) relatou uma forte 

calcificação em espécimes de Ucides e Uca, reforçando a validade do ossículo. 

Lima-Gomes et al. (2017) reconheceram esse ossículo para Sylviocarcinus pictus e 

Valdivia serrata e o propuseram como novo para essas espécies. 

 

Ossículo pré-pectineal (IX) – Ossículo par, fortemente calcificado, dividido em 

duas porções distintas: anterior delgada e subcilíndrica; posterior alargada e achatada. 

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

sendo menor que a metade do comprimento da sua porção posterior na maioria das espécies; 

maior que a metade do comprimento da porção posterior em Bottiella medemi, Forsteriana 

venezuelensis, Sylviocarcinus pictus, Trichodactylus borellianus e T. parvus. Porção 

posterior desprovida de processo lateral em todas as espécies, exceto em Bottiella medemi, 

e conectada ao ossículo pectineal.  

Mocquard (1883) reconheceu duas regiões para o pré-pectineal (anterior e posterior), 

porém ele não fez comparações das proporções relativas entre as regiões. Por outro lado, 

Brösing (2002) e Lima (2010) reconheceram as duas regiões (anterior e posterior) no pré-



Lima-Gomes, R.C. 2017                                                                          Tese de Doutorado 

________________________________________________________________________ 

42  

pectineal, assim como as variações em suas proporções relativas. Assim como neste estudo, 

Lima (2010) também utilizou essas proporções como caracteres para análises filogenéticas. 

 

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 subcilíndrica, bem calcificada. Processo 

distal, que se conecta ao ossículo pectineal, projetado ântero-lateralmente, ultrapassando a 

extremidade distal da placa mesial. Quilha e margem lateral subcilíndrica, formando ângulo 

agudo. Ossículo bastante similar em todas as espécies analisadas. 

Ossículo reconhecido e descrito por vários autores (Mocquard, 1883; Patwardhan, 

1935; Meiss e Norman, 1977; Brösing (2002; 2010), porém sem muitos detalhes 

morfológicos para comparação. Entretanto, Lima (2010) fez relação das variações relativas 

de comprimento entre o processo distal e a extremidade distal da placa mesial, e variações 

de angulações entre a quilha e a margem lateral do pós-pectineal. 

 

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.  

Apesar desse ossículo ser fundido com o pós-pectineal, ele foi reconhecido e 

ilustrado pelos autores (Mocquard, 1883; Meiss e Norman, 1977; Brösing, 2002; 2010; 

Alves et al., 2010; Lima, 2010; Lima-Gomes et al., 2017) como um ossículo individualizado 
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para Cardisoma carnifex, C. armatum, D. hirtipes, G. cruentata, O. ceratophthalma, O. 

cursor, O. gaudichaudi, U. rapax, U. tetragonum, Uca sp., espécies de Gecarcinidae, 

Fredius reflexifrons (Ortmann, 1897), Silviocarcinus pictus, Valdivia serrata e Dilocarcinus 

septemdentatus. O ossículo aparentemente tem pouca variação entre os grupos taxonômicos, 

porém Olguín (2016) não fez menção a esse ossículo e ele não aparece em suas ilustrações. 

 

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

falciforme na maioria das espécies, exceto Goyazana castelnaui, Sylviocarcinus piriformis, 

Trichodactylus fluviatilis, Zilchiopsis collastinensis e Z. oronensis, nas quais é piriforme. 

Situado na porção anterior do saco cardíaco na maioria das espécies; em Avotrichodactylus 

oaxensis e Moreirocarcinus laevifrons, situado na porção lateral do saco cardíaco. Face 

anterior desprovida de carena longitudinal ou inconspícua. Ossículo bastante similar em 

todas as espécies analisadas. 

Mocquard (1883) não detalhou muito sobre a forma e características do ossículo, 

apenas mencionou sobre uma aparência catilaginosa em C. carnifex, U. rapax e O. 

ceratophthalma. Meiss e Norman (1997) não mencionaram a placa cardíaca lateral anterior 

no texto e tampouco em suas ilustrações. 

Maynard e Dando (1979) reconheceram a placa cardíaca lateral anterior em 

Panulirus argus Latreille, 1804, Homarus americanus H. Milne-Edwards, 1837 e 

Callinectes sapidus (Rathbun, 1896), mas indicaram que essa placa não foi considerada em 

seus estudos, porém não justificaram o motivo. Possívelmente não deram a importância 

devida pelo fato da aparência muito simples e delgada e por variar pouco entre os táxons. 

Brösing (2010) relatou não reconhecer o ossículo para Donippe sinica, Medorippe 

lanata, Cynomonus granulatus, Philyra variegata e Philyra laevis. Nas demais espécies do 

seu estudo a placa cardíaca lateral foi observada e ilustrada, porém ele só fez menção à forma 
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da placa para Hexaplax megalops Doflein, 1904. Alves et al. (2010) descreveram e 

ilustraram esse ossículo para as quatro espécies de seu estudo. 

Lima (2010) fez questão de ressaltar a presença de evidente carena na face anterior 

da placa cardíaca lateral anterior em Cardisoma, Ocypode, Neohelice, Grapsus, Sesarma e 

Uca. No entanto, Olguín (2016) preferiu destacar mais a variação da orientação da 

extremidade dorsal da placa em seu estudo.  

 

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

subretangular. Face lateral ligeiramente convexa, com carena sinuosa e oblíqua projetada 

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

posterior sub-retilínea. Ossículo bastante similar em todas as espécies analisadas. 

Mocquard (1883) também descreveu a placa cardíaca lateral posterior com formato 

subretangular para C. carnifex, O. ceratophthalma, U. rapax assim como observada nos 

Trichodactylidae aqui estudados. Meiss e Norman (1977), Brösing (2002; 2010) não deram 

muitos detalhes, atentando apenas ao posicionamento dessa placa em Grapsoidea e 

Ocypodoidea.  

Lima (2010), além de observar a forma subretangular tal qual vista nas espécies deste 

estudo, também observou a forma subtriangular em Gecarcinidae, Grapsus, Neohelice, 

Sesarma, Ocypode, Uca e Ucides. 

 

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

cônico internamente, localizado na porção lateral inferior do estômago cardíaco, conectado 

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

alongada e recoberta por tufos de longas cerdas. Ossículo bastante similar em todas as 

espécies analisadas. 
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A válvula inferior cardíaca foi chamada por Mocquard (1883) em seu estudo com 

“pénicilles post-oesophagiens”, não destacando nenhuma característica em especial. Outros 

autores não mencionaram a válvula em seus textos e tampouco a ilustraram em seus estudos 

(Patwardhan, 1935; Meiss e Norman, 1977; Brösing (2002; 2010). 

Lima (2010) descreveu a válvula inferior cardíaca e destacou uma morfologia e 

calcificação similar entre as espécies consideradas válidas em seu estudo. 

 

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

situado lateralmente no estômago cardíaco. Processo da porção inferior com comprimento 

do tamanho da maior largura do ossículo. Região posterior do ossículo cardíaco lateral 

inferior levemente retilínea. Ossículo bastante similar em todas as espécies analisadas. 

Mocquard (1883) observou variações no comprimento do processo da porção 

inferior do ossículo cardíaco lateral, porém não mecionou as variações de formato (retilínea 

ou convexa) da margem posterior do ossículo. Lima (2010) observou espécies com a 

margem posterior retilínea e convexa. No presente estudo foi registrado apenas o formato 

retilíneo para Trichodactylidae. 

 

Ossículo subdentado (XIV) – Ossículo par, fortemente calcificado, sigmóide em 

Avotrichodactylus constrictus, Dilocacinus pagei, D. septemdentatus, Fredilocarcinus 

apyratii,  Goyazana rotundicauda, Moreirocarcinus emarginatus, M. laevifrons, Poppiana 

dentata, Sylviocarcinus devillei, S. maldonadoensis, Trichodactylus ehrhardti, T. fluviatilis, 

T. kensleyi, Valdivia camerani e V. serrata; retilíneo em A. oaxensis, Bottiella medemi, 

Forsteriana venezuelensis, G. castelnaui, P. argentiniana, Rotundovaldivia latidens, 

Sylviocarcinus australis, S. pictus, S. piriformis, T. borellianus, T. dentatus, T. panoplus, T. 

parvus, T. petropolitanus, V. novemdentata, Zilchiopsis collastinensis e Z. oronensis. 
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Curvatura mesial evidente em Dilocacinus pagei, D. septemdentatus, Fredilocarcinus 

apyratii, Goyazana castelnaui, G. rotundicauda, Moreirocarcinus emarginatus, M 

laevifrons, Poppiana argentiniana, P. dentata, Sylviocarcinus australis, S. devillei, S. 

maldonadoensis, S. pictus, S. piriformis, Trichodactylus borellianus, T. ehrhardti, T. 

fluviatilis, T. kensleyi, T. panoplus, Valdivia camerani, V. serrata, Zilchiopsis collastinensis 

e Z. oronensis; curvatura mesial ausente em Avotrichodactylus constrictus, A. oaxensis, 

Bottiella medemi, Forsteriana venzuelensis, Rotundovaldivia latidens, T. dentatus, T. 

parvus, T. petropolitanus e V. novemdentata. Porção inferior do ossículo terminando em 

duas projeções: anterior pouco aguda, posterior truncada; projeção posterior com impressão 

semicircular presente em Avotrichodactylus constrictus, Dilocarcinus pagei, D. 

septemdentatus, Fredilocarcinus apyratii, Goyazana castelnaui, G. rotundicauda, Poppiana 

argentiniana, P. dentata, Sylviocarcinus australis, S. malonadoensis, S. pictus, S. piriformis, 

Trichodactylus fluviatilis, T. kensleyi, V. serrata, Z. oronensis; ausente em A. oaxensis, 

Bottiella medemi, Forsteriana venezuelensis, Moreirocarcinus emarginatus, M. laevifrons, 

Rotundovaldivia latidens, S. devillei, T. borellianus, T. dentatus, T. ehrhardti, T. panoplus, 

T. parvus, T. pretopolitanus, V. novemdentata e Z. collastinensis. Porção inferior afilada na 

maioria das espécies, mas arredondada em Bottiella medemi, Forsteriana venezuelensis, 

Rotudnovaldivia latidens, Sylviocarcinus devillei, Trichodactylus ehrhardti, T. fluviatilis, T. 

parvus e V. serrata. 

A impressão semicircular encontrada em quase metade das espécies desse estudo 

também foi observada e ilustrada por Mocquard (1883) e Lima (2010). Brösing (2002) 

relatou a ausência dessa impressão semicircular em exemplares de Cardisoma armatum e 

Discoplax hirtipes. 

 

Ossículo cárdio-pilórico lateral (XV) – Ossículo par, largo, curvado, fortemente 
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calcificado, fusionado ao ossículo lateral da válvula cárdio-pilórica em Avotrichodactylus 

constrictus, A. oaxensis, Bottiella medemi, Dilocarcinus pagei, D. septemdentatus, 

Forsteriana venezuelensis,  Fredilocarcinus apyratii, Goyazana castelnaui, G. 

rotundicauda, Moreirocarcinus emarginatus, Poppiana argentiniana, P. dentata, 

Rotundovaldivia latidens, Sylviocarcinus australis, S. devillei, S. maldonadoensis, S. pictus, 

S. piriformis, Trichodactylus ehrhardti, T. kensleyi, T. panoplus, T. parvus, T. 

petropolitanus, Valdivia camerani, V. novemdentata, V. serrata, Zilchiopsis collastinensis e 

Z. oronensis;  e não fusionado em M. laevifrons, T. borellianus, T. dentatus, T. fluviatilis. 

Concavidade pronunciada presente ao longo do ossículo.  

Outros autores também observaram o ossículo cárdio-pilórico lateral em Brachyura 

(Mocquard, 1883; Meiss e Norman, 1977; Brösing, 2002; 2010; Lima, 2010). Olguín (2016) 

relatou que em Lithodoidea o ossículo é cilíndrico e que é bastante difícil distingui-lo quando 

fusionado com o ossículo lateral da válvula cárdio-pilórica. Em alguns casos, como por 

exemplo para ermitões dos gêneros Clibanarius, Dardanus e Paguristes, foram 

interpretados equivocadamente como um longo ossículo lateral da válvula cárdio-pilórica 

por Kunze e Anderson (1979). 

 

Ossículos da válvula cárdio-pilórica 

 

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

em Bottiella medemi, Dilocarcinus pagei, D. septemdentatus, Forsteriana venezuelensis, 

Goyazana castelnaui, Moreirocarcinus laevifrons, Poppiana dentata, Rotundovaldvivia 

latidens, Sylviocarcinus australis, S. devillei, S. maldonadoensis, S. pictus, S. piriformis, 

Trichodactylus dentatus, T. fluviatilis, T. kensleyi, T. parvus, T. petropolitanus, Zilchiopsis 

collastinensis e S. oronensis; convexo em Avotrichodactylus constrictus, A. oaxensis, 
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Fredilocarcinus apyratii, G. rotundicauda, M. emarginatus, T. borellianus, T. fluviatilis, 

Valdivia camerani, V. novemdentata e V. serrata. Face anterodorsal com cerdas quitinosas.  

Face anterodorsal com fileiras lateral e mesial de cerdas quitinosas na maioria das espécies; 

Avotrichodactylus oaxensis, Bottiella medemi, Fredilocarcinus apyratii, Trichodactylus 

fluviatilis, Valdivia serrata, Zilchiopsis collastinensis e Z. oronensis com apenas a fileira 

lateral de cerdas quitinosas. Cerdas laterais da face anterodorsal organizadas em fileira 

dupla. Base da válvula cárdio-pilórica com processo laminar projetado posteriormente, 

próximo à dobra que dá origem ao ossículo lateral da válvula cárdio-pilórica. Ossículo 

bastante similar em todas as espécies analisadas. 

Assim como verificadas nas espécies de Trichodactylidae, cerdas quitinosas na face 

dorsal da válvula cárdio-pilórica foram reconhecidas e ilustradas por Mocquard (1883); 

Patwardhan (1935); Brösing (2002; 2010) e Lima (2010). Entretanto, Lima (2010) destacou 

que as cerdas quitinosas estavam presentes em Gecarcinidae, com exceção de Epigrapsus. 

 

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

laterais levemente calcificados, situado ventralmente na divisa entre os estômagos cardíaco 

e pilórico, conectando-se lateralmente ao ossículo cardíaco lateral inferior e posteriormente 

à válvula cárdio-pilórica. Porção mesial posterior do ossículo anterior da válvula cárdio-

pilórica com processo fortemente calcificado, visivelmente curto em Avotrichodactylus 

constrictus, A. oaxensis, Dilocarcinus septemdentatus, Fredilocarcinus apyratii, Goyazana 

castelnaui, G. rotundicauda, Moreirocarcinus emarginatus, M. laevifrons, Poppiana 

argentiniana, P. dentata, Rotundovaldivia latidens, Sylviocarcinus australis, S. devillei, S. 

maldonadoensis, S. piriformis, Trichodactylus borellianus, T. dentatus, T. ehrhardti, T. 

kensleyi, T. panoplus, T. petropolitanus, Valdivia camerani, V. novemdentata, Zilchiopsis e, 

Z. oronensis;  alongado em Bottiella medemi, D. pagei, Forsteriana venezuelensis, S. pictus, 
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T. fluviatilis, T. parvus e V. serrata. Bifurcação do processo mesial ausente na maioria das 

espécies, exceto em Avotrichodactylus constrictus e Zilchiopsis oronensis.  

Bifurcação do processo mesial foi verificada em apenas duas espécies neste estudo. 

Mocquard (1883) não relatou a sua presença em nenhuma das espécies; Brösing (2002) a 

observou em C. armatum e D. hirtipes. Curiosamente, Lima (2010) não encontrou a 

bifuração no processo posterior do ossículo anterior da válvula cárdio-pilórica em espécimes 

de Cardisoma. 

 

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

calcificado, em forma de barra transversal, situado imediatamente após o ossículo anterior 

da válvula cárdio-pilórica, apresentando-se completamente fusionado ao ossículo lateral da 

válvula cárdio-pilórica. Borda posterior ventral com dois processos laminares. Ossículo 

bastante similar em todas as espécies analisadas. 

Mocquard (1883) chegou a reconhecer o ossículo posterior da válvula cárdio-pilórica 

em C. carnifex, O. ceratophthalma e U. rapax, porém o denominou como “base de la 

valvule”.  

Brösing (2002) equivocadamente confundiu esse ossículo com a própria válvula. 

Lima (2010), além de reconher o ossículo posterior da válvula cárdio-pilórica, ainda fez uma 

menção sobre os processos laminares, pois são evidentes em vista lateral em Gecarcinidae, 

Grapsus e Sesarma. No presente estudo, esses processos não são tão evidentes, apesar de 

presentes. Olguín (2016) relatou que em Lithodoidea a separação entre ossículo posterior da 

válvula cárdio-pilórica e válvula cárdio-pilórica não é evidente. 

 

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

calcificado, situado lateralmente entre os estômagos cardíaco e pilórico, conectado 
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anteriormente ao ossículo cárdio-pilórico lateral e mesialmente à válvula cárdio-pilórica. 

Contorno do ossículo lateral da válvula cárdio-pilórica subtriangular na maioria das 

espécies, porém de contorno irregular em Avotrichodactylus oaxensis, Forsteriana 

venezuelensis, Rotundovaldivia latidens, Trichodactylus dentatus, T. fluviatilis, T. 

petropolitanus, Valdivia camerani, V. novemdentata e V. serrata. Ossículo lateral da válvula 

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

pilórica em vista lateral. Ossículo bastante similar em todas as espécies analisadas. 

Mocquard (1883) e Meiss e Norman (1977) observaram o ossículo lateral da válvula 

cárdio-pilórica, entretanto não fizeram menção à presença do processo laminar da base da 

válvula cárdiopilórica. Lima (2010) relatou que o processo laminar da base da válvula é 

recoberto pela expansão do ossículo lateral da válvula cárdio-pilórica resultando na 

ocultação do mesmo em vista lateral. 

Para Trichodactylidae, somente foi notada a presença desse processo laminar da base 

da válvula cardiopilórica após termos comparado com a literatura de outros grupos, após 

uma análise mais minuciosa pudemos notar o processo laminar nos espécimes, senão o 

mesmo passaria despercebido em nossas descrições. 

 

Ossículos de suporte do estômago pilórico dorsal 

 

Ossículo mesopilórico anterior (XIX) – Ossículo par, levemente calcificado, de 

formato triangular, situado dorsalmente na câmara pilórica, conectando-se anteriormente ao 

ossículo pilórico, lateralmente ao ossículo mesopilórico lateral e posteriormente ao ossículo 

mesopilórico posterior. 

Esse ossículo é reconhecido desde Mocquard (1883), mas sem muitos detalhes sobre 

a morfologia. O ossículo é mais comumente encontrado nos Brachyura. Meiss e Norman 
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(1997) não registrou esse ossículo em Pagurus pollicaris (Paguridae) e Maynard e Dando 

(1974) observaram que Homarus americanus (Astacidae) pode ter perdido esse ossículo. 

Por outro lado, Olguín (2016) apesar de também não ter encontrado o ossículo em Homarus 

americanus, relatou presença do mesopilórico anterior em todas as espécies de Lithodoidea 

estudas por ela. 

  

Ossículo mesopilórico lateral (XIXa) – Ossículo par, moderadamente calcificado, 

achatado dorsoventralmente, ligeiramente côncavo dorsalmente, de trajeto sinuoso, situado 

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

anterior. Ossículo bastante similar em todas as espécies analisadas. 

No estudo de Mocquard (1883), o mesopilórico lateral não foi mencionado nem 

ilustrado. Brösing (2002; 2010) não deu muitos detalhes sobre a morfologia do ossículo, 

dando mais importância ao seu posicionamento. Entretanto, o autor relatou a ausência do 

ossículo em O. cursor e O. gaudichaudi que, curiosamente, foi reconhecido e descrito por 

Lima (2010), embora com calcificação muito leve. Neste estudo, o ossículo, presente em 

todas as espécies, é moderadamente calcificado, mas facilmente reconhecível.  

 

Ossículo mesopilórico posterior (XX) – Ossículo par, fortemente calcificado, de 

formato alongado em Moreirocarcinus laevifrons, Zilchiopsis oronensis; ovalado ou 

semicircular em Avotrichodactylus constrictus, A. oaxensis, Bottiella medemi, Dilocarcinus 

pagei, D. septemdentatus, Forsteriana venezuelensis, Goyazana castelnaui, G. 

rotundicauda, Moreirocarcinus laevifrons, Poppiana argentiniana, P. dentata, 

Rotundovaldivia latidens, Sylviocarcinus australis, S. devillei, S. maldonadoensis, S. 

pictus,Sylviocarcinus piriformis, Trichodactylus borellianus, T. dentatus, T. ehrhardti, T. 

fluviatilis, T. kensleyi, T. panoplus, T. parvus, T. petropolitanus; Valdivia camerani, V. 
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novemdentata, V. serrata e Z. collastinensis. Comprimento total do mesopilórico posterior 

medindo menos que a metade do comprimento do ossículo mesopilórico anterior em 

Avotrichodactylus constrictus, A. oaxensis, Bottiella medemi, Dilocarcinus pagei, 

Forsteriana venezuelensis, Goyazana rotundicauda, Moreirocarcinus emarginatus, M. 

laevifrons, Poppiana dentata, Rotundovaldivia latidens, Sylviocarcinus australis, S. 

maldonadoensis, S. piriformis, Trichodactylus borellianus, T. dentatus, T. ehrhardti, T. 

kensleyi, T. panoplus, T. petropolitanus, Valdivia camerani, V. serrata, Zilchiopsis 

collastinensis e Z. oronensis; medindo o mesmo comprimento do ossículo mesopilórico 

anterior em D. septemdentatus, Fredilocarcinus apyratii, G. castelnaui, P. argentiniana, S. 

pictus e V. novemdentata. Em vista lateral, não fusionado ao ossículo anterior pleuro-

pilórico nas espécies Bottiella medemi, Forsteriana venezuelensis, Fredilocarcinus apyratii, 

Goyazana castelnaui, G. rotundicauda, Moreirocarcinus emarginatus, M. laevifrons, 

Poppiana argentiniana, Sylviocarcinus devillei, S. maldonadoensis, S. pictus, S. piriformis, 

Trichodactylus borellianus, T. ehrhardti, T. fluviatilis, T. panoplus, T. parvus, T. 

petropolitanus, Valdivia camerani, V. novemdentata, V. serrata, Zilchiopsis collastinensis e 

Z. oronensis; fusionado em Avotrichodactylus constrictus, A. oronensis, Dilocarcinus pagei, 

D. septemdentatus, P. dentata, Rotundovaldivia latidens, Sylviocarcinus australis, 

Trichodactylus dentatus e T. kensleyi. 

O ossículo mesopilórico posterior é constantemente mencionado nos estudos de 

esqueleto gástrico (Mocquard, 1883; Cochran, 1935; Patwardhan, 1935; Maynard e Dando, 

1974; Meiss e Norman, 1977; Brösing, 2002; 2010; Alves et al., 2010; Lima, 2010; Olguín, 

2016), porém, alguns estudos confrontam os resultados deste em relação ao formato 

quadrangular do ossículo (Mocquard, 1883; Brösing, 2002; 2010; Lima, 2010). 

Nos Brachyura o ossículo sempre foi descrito como par, entretanto Olguín (2016) 

relatou que em algumas espécies de Lithodidae estudadas por ela (Cryptolithodes expansus, 
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C. typicus, Lithodes maja, L. panamensis, L. richeri, Lopholithodes foraminatus, Paralomis 

granulosa, Paralomis inca, P. sonne, Paralithodes platypus, Phyllolithodes wosnessenskii e 

Sculptolithodes derjugini) o mesopilórico posterior é um ossículo ímpar. 

 

Ossículo uropilórico (XXI) – Ossículo ímpar, arqueado, fortemente calcificado, 

situado na porção posterior dorsal da câmara cardíaca, conectado anteriormente ao ossículo 

mesopilórico posterior. Ângulos posterolaterais conectados ao fragmento infra-uropilórico 

e ao ossículo posterior uropilórico. Porção mesial anterior triangular em Dilocarcinus pagei, 

Forsteriana venezuelensis, Moreirocarcinus laevifrons, Sylviocarcinus australis, S. pictus, 

Trichodactylus panoplus, T. parvus, T. petropolitanus e Valdivia serrata; e truncado nas 

demais espécies. Porção mesial posterior levemente côncava. Bordas anterolaterais 

convexas e moderadamente calcificadas. Região posterior do uropilórico desprovida de 

expansão calcificada.  

Mocquard (1883) mencionou que a região posterior ao arco do uropilórico é 

geralmente transparente nos Ocypodoidea, diferentemente dos Grapsoidea, nos quais a 

região posterior apresenta graus moderados de calcificação. No presente estudo, na maioria 

das espécies essa região é de moderada a fortemente calcificada. 

 

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 

maior que uma vez o comprimento total do uropilórico. Ossículo bastante similar em todas 

as espécies analisadas. 

Anteriormente a Brösing (2002) o fragmento infra-uropilórico não havia sido 

mencionado em Brachyura. Embora Brösing não tenha descrito o ossículo em C. armatum 
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e D. hirtipes (Gecarcinidae), Lima (2010) relatou a presença do fragmento infra-uropilórico 

em todas as espécies de Gecarcinidae que estudou; este autor ainda fez menção às ilustrações 

de Brösing (2002) que deixaram claro que as espécies de fato tinham o ossículo, somente 

não foi descrito no texto. 

 

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

côncavo dorsolateralmente, situado posteriormente e ventralmente ao uropilórico. Porção 

posterior unirreme na maioria das espécies; birreme em Avotrichodactylus constrictus, 

Forsteriana venezuelensis, Poppiana dentata, Sylviocarcinus piriformis e Trichodactylus 

dentatus. 

O primeiro a relatar o ossículo posterior uropilórico foi Brösing (2002) em C. 

armatum, D. hirtipes, O. cursor, O. gaudichaudi, U. rapax e U. tetragonum. Nesse trabalho 

o autor não comentou sobre a condição birreme ou unirreme do ossículo, essa observação 

foi feita por Lima (2010) em seu estudo com Gecarcinidae. Neste estudo foi bastante difícil 

identificar a condição birreme ou unirreme; apenas nas espécies Avotrichodactylus 

constrictus, Forsteriana venezuelensis, Poppiana dentata, Sylviocarcinus piriformis e 

Trichodactylus dentatus a condição birreme foi observada com clareza. 

 

Ossículos de suporte do piloro ventral e ampola 

 

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

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

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

bastante similar em todas as espécies analisadas. 

O ossículo é conhecido desde Mocquard (1883). Este autor menciona a forma de fita 
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do ossículo, o que corrobora o que Lima (2010) descreveu para Gecarcinidae e o que foi 

aqui encontrado em Trichodactylidae. 

 

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. Ossículo bastante similar em todas as espécies analisadas. 

A forma trapezoidal encontrada no ossículo anterior inferior pilórico no presente 

estudo coincide com o encontrado por Lima (2010) em Gecarcinidae e em U. rapax e U. 

tetragonum por Brösing (2002).  

 

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. Ossículo bastante similar em todas 

as espécies analisadas. 

Ossículo inferior ampulário aparentemente é pouco variável entre os táxons aqui 

analisados. As ilustrações e descrições de Mocquard (1883), Patwardhan (1935), Meiss e 

Norman (1977), Brösing (2002; 2010) e Lima (2010) indicam haver pouca variação 

morfológica no ossículo inferior ampulário em Grapsoidea, Ocypodoidea e Gecarcinidae.  

 

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

calcificado, achatado, com formato de fita, situado na porção dorsolateral do filtro 

ampulário. Face lateral com crista longitudinal. Ossículo bastante similar em todas as 
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espécies analisadas.  

Mocquard (1883) e Brösing (2002; 2010) não deram muitos detalhes morfológicos 

a respeito da porção inferior do teto ampulário, fazendo menção apenas ao posicionamento 

relativo do ossículo no estômago. Por outro lado, Lima (2010) detalhou um pouco mais, 

mencionando o formato de fita, a calcificação moderada e a localização na porção 

dorsolateral do filtro ampulário. Toda descrição de Lima (2010) está em acordo com os 

resultados aqui apresentados. Aparentemente é um ossículo pouco variável entre os táxons. 

  

Porção mediana do teto ampulário (XXVa) – Ossículo par, levemente calcificado, 

plano, oval, situado entre as porções inferior e superior do teto ampulário. Ossículo bastante 

similar em todas as espécies analisadas.  

Mocquard (1883) e Brösing (2002; 2010) estabeleceram apenas o posicionamento 

relativo da porção mediana do teto ampulário no estômago, sem dar muitos detalhes 

morfológicos. Lima (2010) detalhou um pouco mais, mencionando a forma subcircular e o 

situou na porção mediana entre as porções inferior e superior do teto ampulário. A descrição 

de Lima (2010) está em acordo com os resultados aqui apresentados, porém em 

Trichodactylidae o ossículo tem forma oval. Esse ossículo tem pouca variação entre os 

táxons. 

 

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

calcificado, côncavo e oblongo, situado oblíquamente na porção mais elevada do teto 

ampulário. Ossículo bastante similar em todas as espécies analisadas.  

De acordo com os resultados de outros estudos com esqueleto gástrico de Brachyura, 

a porção superior do tato ampulário não apresenta muitas variações morfológicas entre os 

táxons (Mocquard, 1883; Brösing, 2002; 2010; Lima, 2010, presente estudo) e até em 
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Anomura (Olguín, 2016)). 

 

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

fortemente calcificado e curvado, situado lateralmente na câmara pilórica, fazendo conexão 

com os ossículos pleuro-pilórico anterior, válvula pleuro-pilórica e porção superior do teto 

ampulário. Ossículo bastante similar em todas as espécies analisadas. 

Os estudos de Mocquard (1883), Brösing (2002; 2010) e Lima (2010) mostraram 

que a forma curva do processo da porção superior do teto ampulário é compartilhada entre 

os Ocypodoidea e que a forma subretilinea é característica dos Grapsoidea. Para 

Trichodactylidae também foi observada a forma curva do processo da porção superior do 

teto ampulário. 

 

Ossículo pilórico posterior inferior (XXVII) – Ossículo impar, arqueado, 

fortemente calcificado mesialmente, moderadamente calcificado nas extremidades laterais, 

situado na porção terminal inferior do estômago pilórico logo após as ampolas, conectando-

se anteriormente ao ossículo inferior ampulário e posteriormente ao ossículo posterior supra-

ampulário. Extremidades laterais curvadas lateroposteriormente em todas as espécies. 

Ossículo bastante similar em todas as espécies analisadas. 

Apesar de ter sido mencionado por Mocquard (1883), Brösing (2002; 2010), Alves 

et al. (2010), o ossículo pilórico posterior inferior não teve sua morfologia descrita 

detalhadamente. Lima (2010) fez uma ampla descrição dando características de formas, 

posicionamento e calcificação. Os resultados aqui apresentados corroboraram os de Lima 

(2010), e assim como para Cardisoma, Discoplax, Gecarcinus quadratus, G. ruricola, 

Gecarcoidea, Johngarthia, Grapsus, Sesarma, Uca e Ucides, as extremidades laterais do 

ossículo são curvadas lateroposteriormente. 
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Placa lateral inferior pós-ampulária (XXVIIa) – Ossículo par, achatado, 

subtriangular, levemente calcificado e situado imediatamente após o ossículo inferior 

ampulário. Ossículo bastante similar em todas as espécies analisadas. 

O primeiro a mencionar essa placa foi Lima (2010), que os observou em todos os 

Gecarcinidae de seu estudo, exceto Epigrapsus. Lima-Gomes et al. (2017) reconheceram a 

placa com pouca calficicação em Sylviocarcinus pictus e Valdivia serrata. No presente 

estudo, a placa foi reconhecida em todas as espécies, entretanto sempre com uma baixa 

calcificação. 

 

Ossículos de suporte supra ampulares 

 

Ossículo anterior supra-ampulário (XXVIII) – Ossículo par, ligeiramente 

calcificado, em formato de fita alongada; achatado; situado verticalmente na porção lateral 

do estômago pilórico, posteriormente à região superior do ossículo lateral da válvula cardío-

pilórica. Ossículo bastante similar em todas as espécies analisadas. 

Lima (2010) mencionou o ossículo anterior supra-ampulário como piriforme em 

Gecarcinidae. Em Trichodactylidae tem forma de uma fita alongada. Esse formato se repetiu 

para todas as espécies do estudo. 

 

Ossículo supra-ampulário mediano (XXIX) – Ossículo par; situado oblíquamente 

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

da válvula cárdio-pilórica e porção inferior do teto ampulário. Ossículo bastante similar em 

todas as espécies analisadas. 

Ossículo de difícil reconhecimento, Lima (2010) o descreveu em Gecarcinidae e 

ainda ressaltou um processo na extremidade súpero-mesial a qual infelizmente não foi 
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possível identificar no presente estudo. 

 

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

semicircular, situado verticalmente na porção póstero-lateral do estômago pilórico, após a 

ampola e acima do ossículo posterior inferior pilórico. Porção superior fusionada ao ossículo 

posterior pleuropilórico, porção inferior conectada ao ossículo posterior inferior pilórico. 

Porção superior com processo laminar projetado lateralmente. Ossículo bastante similar em 

todas as espécies analisadas. 

De forma geral, o ossículo supra-ampulário posterior não é muito variável em relação 

aos Grapsoidea e Ocypodoidea (Mocquard, 1883; Meiss e Norman, 1977; Brösing (2002; 

2010). Lima (2010) relatou que o ossículo é relativamente similar entre os Gecarcinidae e o 

mesmo ocorreu em Trichodactylidae. 

 

Ossículos de suporte lateral do piloro 

 

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

longo e arqueado. Situa-se diagonalmente na porção lateral do estômago pilórico. Região 

anteroventral larga, arqueada, conectada ao anterior supra-ampulário pela extremidade 

anterior e ao processo da porção superior do teto ampulário pela porção posterior. Ossículo 

bastante similar em todas as espécies analisadas. 

O ossículo está descrito desde Mocquard (1883) e vem sendo relatado pelos autores 

posteriores (Meiss e Norman, 1997; Brösing, 2002; 2010), porém apenas Alves et al. (2010) 

e Lima (2010) detalharam a morfologia do ossículo, não expondo apenas relatos sobre o 

posicionamento ou grau de calcificação do ossículo. 
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Ossículo da válvula pleuro-pilórica (XXXIa) – Ossículo par, moderadamente 

calcificado anteriormente (barra), levemente calcificado posteriormente (expansão), situado 

lateralmente no estômago pilórico, logo após o ossículo anterior pleuro-pilórico. Ossículo 

bastante similar em todas as espécies analisadas. 

Desde Mocquard (1883) o ossículo da válvula pleuro-pilórica tem sido mencionado 

(Cochran, 1935; Maynard e Dando, 1974; Meiss e Norman, 1977; Alves et al., 2010; 

Brösing, 2002; 2010), porém somente Lima (2010) fez referência à presença de uma região 

anterior fortemente calcificada (barra) e uma região posterior levemente calcificada 

(expansão). A descrição oferecida por Lima (2010) facilitou o reconhecimento de ambas 

regiões nesses ossículos em todas espécies aqui estudadas. 

 

Ossículo pleuro-pilórico mediano (XXXII) – Ossículo par, achatado, alongado, 

fortemente calcificado, arqueado dorsalmente, côncavo lateralmente, situado 

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

Conecta-se 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. Ossículo bastante similar em todas as espécies analisadas.  

Aparentemente, o ossículo pleuro-pilórico mediano apresenta muitas variações entre 

os táxons, pois os resultados aqui obtidos são bastante parecidos com os encontrados por 

Lima (2010) que, por sua vez, relatou ser os seus resultados em Grapsoidea e Ocypodoidea 

concruentes com os de Mocquard (1883), Meiss e Norman (1977) e Brösing (2002; 2010). 

 

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

calcificado a quase descalcificado, situado livremente na porção lateral do estômago 

pilórico, acima do ossículo pleuropilórico mediano. Ossículo bastante similar em todas as 
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espécies analisadas. 

Apesar de ilustrado e facilmente decifrado entre os demais ossículos, Mocquard 

(1883) e Brösing (2002; 2010) não fizeram menção à placa lateral pleuro-pilórica em suas 

descrições. Lima (2010) descreveu a placa para Gecarcinidae e relatou diferenças na 

calcificação da mesma. Em Trichodactylidae, a placa foi facilmente reconhecida em todas 

espécies, porém com calcificação muito baixa. 

 

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

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

ossículo supra-ampulário posterior, com o qual se fusiona completamente; porção superior 

levemente calcificada, em forma de placa. Ossículo bastante similar em todas as espécies 

analisadas. 

O ossículo pleuro-pilórico posterior aparentemente tem pouca variação morfológica, 

sendo bastante similar ao encontrado por outros autores (Mocquard, 1883; Meiss e Norman, 

1977; Brösing, 2002; 2010; Lima, 2010). 

  

4.2. Filogenia 

 

4.2.1. Análise Filogenética 

Foi realizada uma análise cladística a partir de uma matriz com 57 caracteres 

morfológicos e 42 táxons (Tabela 4), na qual se obteve um total de duas árvores igualmente 

parcimoniosas, com um comprimento de 343 passos cada uma. O índice de consistência (Ci) 

de cada árvore, excluindo os caracteres não informativos, foi de 0,16; o índice de retenção 

(Ri) foi de 0,46. Uma árvore-consenso estrito foi gerada e obteve seis nós colapsados. O 

resultado dessa árvore de consenso-estrito é: (Hepatus pudibundus (Menippe nodifrons 
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(Peltarion spinolosum (Charybdis danae (Chaceon ramosae, Eriphia gonagra)))) 

((Portunus spinicarpus (Goyazana castelnaui, Kinsgleya castrensis))) ((Pseudorhombila 

octodentata (Trichodactylus petropolitanus (Trichodactylus dentatus (Rotundovaldivia 

latidens (Avotrichodactylus constrictus, Avotrichodactylus oaxensis))))) ((Trichodactylus 

panoplus (Trichodactylus borellianus (Trichodactylus parvus (Bottiella medemi, 

Forsteriana venezuelensis))))) ((Valdivia camerani (Trichodactylus ehrhardti, 

Trichodactylus kensleyi))) ((Sylviocarcinus devillei (Poppiana dentata (Poppiana 

argentiniana (Trichodactylus fluviatilis, Valvidia serrata))))) ((Sylviocarcinus 

maldonadoensis (Zilchiopsis oronensis (Moreirocarcinus emarginatus, Moreirocarcinus 

laevifrons)))) ((Sylviocarcinus australis (Sylviocarcinus piriformis (Goyazana rotundicauda 

(Fredilocarcinus apyratii (Dilocarcinus septemdentatus (Dilocarcinus pagei, 

Sylviocarcinus pictus))))))). 

Os resultados do presente estudo enfraquecem pressuposto de que caracteres do 

esqueleto gástrico sejam boas fontes de informação para reconstruções filogenéticas, pelo 

menos no que se refere à família de caranguejos de água doce Trichodactylidae. 

 

4.2.2. Descrição dos caracteres 

 

Para a construção da matriz para a realização das análises filogenéticas, foram 

utilizados caracteres dos ossículos dos estômagos de caranguejos Trichodactylidae e do 

grupo externo. Devido à grande quantidade de resultados, apenas os caracteres diferentes 

entre as espécies e seus estados foram ilustrados em forma de esquemas e estão descritos a 

seguir: 
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Ossículo mesocardíaco 

1- Margem inferior do ossículo mesocardíaco. 

(0) Côncava.   

(1) Convexa.  

 

Figura 5. Ossículo mesocardíaco em Trichodactylidae: (0) M laevifrons (1) S. pictus, vista 

ventral, evidenciando a margem inferior do ossículo. Escala: 5mm. 

 

2- Fusão do ossículo mesocardíaco com o ossículo urocardíaco. 

(0)   Total. 

(1)   Parcial. 

 

Figura 6. Ossículo mesocardíaco em Trichodactylidae: (0) D. pagei (1) T. ehrhardti, vista ventral, 

evidenciando a fusão do ossículo com o ossículo urocardíaco. Escala: 5mm. 



Lima-Gomes, R.C. 2017                                                                          Tese de Doutorado 

________________________________________________________________________ 

64  

4- Largura máxima da margem dorsal do mesocardíaco em relação ao 

pterocardíaco. 

(0) Medindo um pouco mais que a largura máxima do ossículo pterocardíaco. 

(1) Medindo a mesma largura ou um pouco menos que a largura máxima do ossículo 

pterocardíaco. 

 

Figura 8. Ossículo mesocardíaco em Trichodactylidae: (0) G. castelnaui (1) D. pagei, vista 

ventral, evidenciando a largura máxima do ossículo com o ossículo urocardíaco. Escala: 5mm. 

 

3- Grau de fusão do ossículo mesocardíaco com o ossículo pterocardíaco. 

(0)  Parcialmente fusionados. 

(1)  Separados. 

 

Figura 7. Ossículo mesocardíaco em Trichodactylidae: (0) D. pagei (1) T. ehrhardti, vista ventral, 

evidenciando a fusão do ossículo com o ossículo pterocardíaco. Escala: 5mm. 
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Ossículo pterocardíaco 

 

5- Face anterior do ossículo pterocardíaco. 

(0)   Com carena oblíqua. 

(1)   Desprovido de carena oblíqua. 

 

Figura 9. Ossículo pterocardíaco em Trichodactylidae (0) P. dentata (1) D. pagei, vista ventral, 

evidenciando a carena oblíqua do ossículo. Escala: 5mm. 

 

6- Margem lateral do ossículo pterocardíaco. 

(0)   Curta. 

(1)   Alongada.  

 

Figura 10. Ossículo pterocardíaco em Trichodactylidae: (0) B. medemi (1) D. septemdentatus, vista 

ventral, evidenciando o comprimento da margem lateral do ossículo. Escala: 5mm. 
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7- Formato do ossículo pterocardíaco. 

(0)   Subretangular. 

(1)   Fita alongada. 

 

Figura 11. Ossículo pterocardíaco em Trichodactylidae: (0) M. laevifrons (1) M. emarginatus, vista 

ventral evidenciando o formato do ossículo. Escala: 5mm. 

 

8- Expansão lateral do ossículo pterocardíaco. 

(0)   Presente. 

(1)   Ausente.  

 

Figura 12. Ossículo pterocardíaco em Trichodactylidae: (0) M. laevifrons (1) M. pagei, vista 

ventral, evidenciando a expansão lateral do ossículo. Escala: 5mm. 
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Ossículo pós-pterocardíaco 

 

9- Calcificação do ossículo pós-pterocardíaco. 

 

(0)   Leve.  

(1)   Moderada. 

 

10- Formato do ossículo pós-pterocardíaco. 

(0)   Alongado com projeções que ligam a outros ossículos pré-pterocardíaco e 

zigocardíaco. 

(1)   Quadrado com projeções que ligam a outros ossículos pré-pterocardíaco e 

zigocardíaco. 

 

 

Figura 13. Ossículo pós-pterocardíaco em Trichodactylidae: (1) G. castelnaui (1) D. 

septemdentatus, vista ventral, evidenciando a forma do ossículo e suas projeções. Escala: 1mm. 
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Ossículo pilórico 

 

11- Dobra da margem superior do ossículo pilórico. 

(0)   Bem marcada. 

(1)   Bem sutil. 

 

 

Figura 14. Ossículo pilórico em Trichodactylidae: (0) G. castelnaui (1) D. pagei, vista dorsal, 

evidenciando a dobra na margem superior do ossículo. Escala: 2mm. 

 

12- Processo do ângulo anterolateral do ossículo pilórico. 

(0)   Moderadamente longo. 

(1)   Longo. 

 

Figura 15. Ossículo pilórico em Trichodactylidae: (0) G. castelnaui (1) D. pagei, vista dorsal. 

evidenciando o processo do ângulo anterolateral do ossículo. Escala: 2mm. 
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13- Ápice do processo do ângulo anterolateral do ossículo pilórico. 

(0) Conspícuo. 

(1) Inconspícuo. 

 

 

 

Figura 16. Ossículo pilórico em Trichodactylidae: (0) D. pagei (1) G. castelnaui, vista dorsal 

evidenciando a ápice do processo do ângulo anterolateral do ossículo. Escala: 2mm. 

 

14- Entalhe mediano do ossículo pilórico. 

(0) Completo. 

(1) Incompleto. 

 

Figura 17. Ossículo pilórico em Trichodactylidae: (0) D. pagei (1) M. emarginatus, vista dorsal, 

evidenciando o entalhe mediano do ossículo. Escala: 2mm. 
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15- Fusão do ossículo pilórico com o ossículo mesopilórico anterior. 

(0) Ossículo individualizado, não fusionado ao mesopilórico anterior. 

(1) Ossículo parcialmente fusionado ao mesopilórico anterior. 

 

 

 

Figura 18. Ossículo pilórico em Trichodactylidae: (0) D. septemdentatus (1) M. laevifrons, vista 

dorsal, evidenciando a fusão do ossículo com o ossículo mesopilórico anterior. Escala: 5mm. 
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Ossículo exopilórico 

 

16- Formato da placa do ossículo exopilórico em vista dorsal. 

(0) Oblonga. 

(1) Sem forma definida. 

 

Figura 19. Ossículo exopilórico em Trichodactylidae: (0) D. septemdentatus (1) B. medemi, vista 

dorsal, evidenciando o formato do ossículo. Escala: 1mm. 
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17- Formato do ossículo exopilórico em vista lateral. 

(0) Fita alongada. 

(1) Oval. 

 

 

Figura 20. Ossículo exopilórico em Trichodactylidae: (1) D. pagei (1) T. petropolitanus, vista 

lateral, evidenciando o formato do ossículo. Escala: 5mm. 
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18- Fusão da margem anteroventral do ossículo exopilórico como o ossículo 

zigocardíaco. 

 

(0) Total. 

(1) Parcial. 

 

 

 

Figura 21. Ossículo exopilórico em Trichodactylidae: (0) D. septemdentatus (1) G. castelnaui, 

vista lateral, evidenciando a fusão do ossículo com o ossículo zigocardíaco. Escala: 5mm. 
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19- Comprimento da placa dorsolateral do ossículo exopilórico em relação ao 

ossículo pilórico. 

(0) Medindo menos da metade do comprimento do ossículo pilórico. 

 

(1) Medindo mais da metade ou igual à metade do comprimento do ossículo pilórico. 

 

 

 

Figura 22. Ossículo exopilórico em Trichodactylidae: (0) B. medemi (1) D. septemdentatus, vista 

dorsal, evidenciando o comprimento da placa dorsolateral do ossículo em relação ao ossículo 

pilórico. Escala: 5mm. 
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Ossículo zigocardíaco 

 

20- Protuberância subcircular do ossículo zigocardíaco. 

(0) Presente. 

(1) Ausente. 

 

Figura 23. Ossículo zigocardíaco esquerdo de Trichodactylidae: (0) D. septemdentatus (1) G. 

castelnaui, vista dorsal, evidenciando protuberância subcircular do ossículo. Escala: 2mm. 

 

 

21- Face dorsolateral do ossículo zigocardíaco. 

(0) Côncava. 

(1) Convexa. 

 

 

Figura 24. Ossículo zigocardíaco esquerdo em Trichodactylidae: (0) D. septemdentatus  

(1) D. pagei, vista ventral, evidenciando a face dorsolateral do ossículo. Escala: 2mm. 
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22- Carena oblíqua da face dorsolateral do ossículo zigocardíaco. 

(0) Presente. 

(1) Ausente. 

 

 

Figura 25. Ossículo zigocardíaco esquerdo em Trichodactylidae: (0) D. pagei (1) M. laevifrons, 

vista ventral, evidenciando a carena oblíqua na face dorsolateral do ossículo. Escala: 2mm. 

 

23- Dentes da extremidade mesial do ossículo zigocardíaco.  

(0) Fusionados. 

(1) Não fusionados. 

 

Figura 26. Ossículo zigocardíaco esquerdo em Trichodactylidae: (0) G. castelnaui (1) D. pagei, 

vista ventral, evidenciando os dentes da extremidade mesial do ossículo. Escala: 2mm. 
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Ossículo pró-pilórico 

24- Constrição subterminal do ossículo pró-pilórico. 

(0) Curta. 

(1) Longa. 

 

 

Figura 27. Ossículo pró-pilórico em Trichodactylidae: (0) D. pagei (1) M. emarginatus, vista 

frontral, evidenciando a constrição subterminal do ossículo. Escala: 1mm. 

 

25- Comunicação entre as concavidades (superior e inferior) do ossículo pró-

pilórico.  

(0) Com comunicação. 

(1) Sem comunicação. 

 

Figura 28. Ossículo pró-pilórico em Trichodactylidae: (0) M. emarginatus (1) D. pagei, vista 

frontral, evidenciando as concavidades do ossículo. Escala: 1mm. 
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26- Largura da margem ventral do ossículo pró-pilórico. 

(0) Menor do que a metade da largura máxima da margem dorsal. 

(1) Maior do que a metade da largura máxima da margem dorsal. 

 

Figura 29. Ossículo pró-pilórico em Trichodactylidae: (0) D. septemdentatus (1) D. pagei, vista 

frontral, evidenciando as margens ventral e dorsal do ossículo. Escala: 1mm. 

 

 

27- Margem dorsal do ossículo pró-pilórico. 

(0) Convexa. 

(1) Côncava. 

 

 

Figura 30. Ossículo pró-pilórico em Trichodactylidae: (0) G. castelnaui (1) M. emarginatus, vista 

frontral, evidenciando a margem dorsal do ossículo. Escala: 1mm. 
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28- Forma da barra transversa do ossículo pró-pilórico. 

(0) Delgada. 

(1) Robusta. 

 

 

Figura 31. Ossículo pró-pilórico em Trichodactylidae: (0) B. medemi (1) D. pagei, vista frontral, 

evidenciando a barra transversa do ossículo. Escala: 1mm. 
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29- Largura do ossículo pró-pilórico em relação ao ossículo mesocardíaco. 

(0) Menor que o ossículo mesocardíaco. 

(1) Similar ao ossículo mesocardíaco. 

 

 

Figura 32. Ossículo pró-pilórico em Trichodactylidae: (0) P. argentiniana (1) P. dentata, vista 

dorsal, evidenciando a relação da largura do ossículo com o ossículo mesocardíaco. Escala: 5mm. 
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Ossículo urocardíaco 

 

30- Face dorsal do ossículo urocardíaco em forma de "T". 

(0) Profundamente escavada. 

(1) Levemente escavada (rasa). 

 

 

Figura 33. Ossículo urocardíaco em Trichodactylidae: (0) S. pictus (1) M. laevifrons, vista dorsal, 

evidenciando a face dorsal do ossículo. Escala: 5mm. 
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31- Dentes da região posterior do ossículo urocardíaco. 

(0) 2-4 dentes fusionados. 

(1) 2-4 dentes não fusionados. 

 

 

Figura 34. Ossículo urocardíaco em Trichodactylidae: (0) D. pagei (1) T. fluviatulis, vista ventral, 

evidenciando os dentes da região posterior do ossículo. Escala: 5mm. 

 

32- Protuberância globosa mediana na margem ventrolateral do ossículo urocardíaco. 

 

(0) Presente. 

(1) Ausente. 

 

Figura 35. Ossículo urocardíaco em Trichodactylidae: (0) T. fluviatilis (1) D. pagei, vista ventral, 

evidenciando a protuberância globosa mediana do ossículo. Escala: 5mm. 
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33- Dente subterminal da margem ventrolateral posterior do ossículo urocardíaco. 

(0) 1-2 dentes. 

(1) Sem dentes. 

 

 

Figura 36. Ossículo urocardíaco em Trichodactylidae: (0) T. fluviatilis (1) V. camerani, vista ventral, 

evidenciando o dente subterminal da margem ventrolateral posterior do ossículo. Escala: 5mm. 

 

Placa cardíaca dorsomediana 

 

34- Calcificação da placa cardíaca dorsomediana. 

(0) Levemente calcificada. 

(1) Moderadamente calcificada. 

(2) Desprovida de calcificação 

 

Placa cardíaca dorsolateral 

 

35- Calcificação da placa cardíaca dorsolateral. 

(0) Levemente calcificada. 

(1) Moderadamente calcificada. 

(2) Desprovida de calcificação. 
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Ossículo pectineal 

 

36- Organização dos dentes do pente do ossículo pectineal. 

(0) Com duas fileiras de dentes. 

(1) Com uma fileira de dentes. 

 

 

Figura 37. Ossículo pectineal esquerdo em Trichodactylidae: (0) V. serrata (1) D. pagei, vista 

ventral, evidenciando a organização dos dentes do ossículo. Escala: 1mm. 

 

37- Número de dentes no pente da porção mesial do ossículo pectineal. 

(0) 1-3 dentes. 

(1) 4-7 dentes. 

 

Figura 38. Ossículo pectineal esquerdo em Trichodactylidae: (0) D. septemdentatus (1) G. 

rotundicauda, vista ventral, evidenciando os dentes do ossículo. Escala: 1mm. 
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Ossículo pré-pectineal 

 

38- Comprimento da porção anterior do ossículo pré-pectineal em relação à porção 

posterior. 

(0) Porção anterior menor do que a metade do comprimento da porção posterior. 

(1) Porção maior do que a metade do comprimento da porção posterior. 

 

 

Figura 39. Ossículo pré-pectineal em Trichodactylidae: (0) D. pagei (1) B. medemi, vista lateral, 

evidenciando as porções anterior e posterior do ossículo. Escala: 2mm. 
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39- Região posterior do ossículo pré-pectineal. 

(0) Com processo lateral. 

(1) Desprovida de processo lateral. 

 

 

Figura 40. Ossículo pré-pectineal em Trichodactylidae: (0) B. medemi (1) G. castelnaui, vista 

lateral, evidenciando o processo lateral do ossículo. Escala: 2mm. 
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Placa cardíaca lateral anterior 

 

40- Formato da placa cardíaca lateral anterior. 

(0) Falciforme. 

(1) Piriforme. 

 

 

 

Figura 41. Placa cardíaca lateral anterior em Trichodactylidae: (0) M. emarginatus (1) T. 

fluviatilis, vista lateral, evidenciando o formato do ossículo. Escala: 5mm. 
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41- Localização da placa cardíaca lateral anterior. 

(0) Anterior. 

(1) Lateral. 

 

 

 

Figura 42. Placa cardíaca lateral anterior em Trichodactylidae: (0) G. castelnaui (1) M. laevifrons, 

vista lateral, evidenciando a posição do ossículo. Escala: 5mm. 
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Ossículo subdentado 

 

42- Formato do ossículo subdentado. 

(0) Sigmoidal.  

(1) Retilíneo. 

 

 

Figura 43. Ossículo subdentado em Trichodactylidae: (0) P. dentata (1) T. parvus, vista lateral, 

evidenciando o formato do ossículo. Escala: 1mm. 

 

43- Curvatura mesial do ossículo subdentado. 

(0) Ausente. 

(1) Presente. 

 

Figura 44. Ossículo subdentado em Trichodactylidae: (0) F. apyratii (1) B. medemi, vista lateral, 

evidenciando a curvatura mesial do ossículo. Escala: 1mm. 
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44- Impressão circular do ossículo subdentado. 

(0) Ausente. 

(1) Presente. 

 

Figura 45. Ossículo subdentado em Trichodactylidae: (0) B. medemi (1) S. australis, vista lateral, 

evidenciando a curvatura mesial do ossículo. Escala: 1mm. 

 

 

 

45- Porção inferior do ossículo subdentado. 

(0) Afilada. 

(1) Arredonda. 

 

 

Figura 46. Ossículo subdentado em Trichodactylidae: (0) A. constrictus (1) F. venezuelensis, vista 

lateral, evidenciando a porção inferior do ossículo. Escala: 1mm. 
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Ossículo lateral da vávula cárdio-pilórica 

 

46- Fusão do ossículo cárdio-pilórico lateral em relação ao ossículo lateral da vávula 

cárdio-pilórica. 

(0) Presente. 

(1) Ausente. 

 

 

Figura 47. Ossículo cárdio-pilórico lateral em Trichodactylidae: (0) M. emarginatus (1) M. 

laevifrons, vista lateral, evidenciando a fusão do ossículo em relação ao ossículo lateral da vávula 

cárdio-pilórica. Escala: 5mm. 
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Válvula cárdio-pilórica 

 

47- Contorno da válvula cárdio-pilórica em vista anterior. 

(0) Truncado. 

(1) Convexo. 

 

Figura 48. Válvula cárdio-pilórica em Trichodactylidae: (0) P. dentata (1) G. rotundicauda, vista 

dorsal, evidenciando o contorno do ossículo em vista anterior. Escala: 1mm. 

 

48- Face anterodorsal da válvula cárdio-pilórica. 

(0) Com fileira lateral e mesial de cerdas quitinosas. 

(1) Apenas com fileira lateral de cerdas quitinosas. 

 

 

Figura 49. Válvula cárdio-pilórica em Trichodactylidae: (0) D. pagei (1) B. medemi, vista dorsal. 

evidenciando as fileiras de cerdas quitinosas do ossículo. Escala: 1mm. 
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Ossículo anterior da válvula cárdio-pilórica 

 

49- Processo mesial posterior do ossículo anterior da válvula cárdio-pilórica. 

(0) Curto. 

(1) Alongado.  

 

 

Figura 50. Ossículo anterior da válvula cárdio-pilórica em Trichodactylidae: (0) M. laevifrons (1) 

D. pagei, vista ventral, evidenciando a porção mesial posterior do ossículo. Escala: 1mm. 

 

50- Bifurcação do processo mesial do ossículo anterior da válvula cárdio-pilórica. 

(0) Ausente. 

(1) Presente. 

 

Figura 51. Ossículo anterior da válvula cárdio-pilórica em Trichodactylidae: (0) F. apyratii (1) Z. 

oronesis, vista ventral, evidenciando a bifurcação do processo mesial do ossículo. Escala: 1mm. 
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Ossículo lateral da válvula cárdio-pilórica 

51- Contorno do ossículo lateral da válvula cárdio-pilórica. 

(0) Irregular. 

(1) Subtriangular. 

 

Figura 52. Ossículo anterior da válvula cárdio-pilórica em Trichodactylidae: (0) D. 

septemdentatus (1) V. serrata, vista ventral, evidenciando a bifurcação do processo mesial do 

ossículo. Escala: 1mm. 

 

Ossículo mesopilórico posterior 

 

52- Formato do ossículo mesopilórico posterior. 

(0) Ovalada/Semicircular. 

(1) Alongado/Piriforme. 

 

Figura 53. Ossículo mesopilórico posterior em Trichodactylidae: (0) V. serrata (1) M. laevifrons, 

vista dorsal, evidenciando o formato do ossículo. Escala: 1mm. 
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53- Comprimento do mesopilórico posterior em relação ao mesopilórico anterior. 

(0) Medindo o mesmo comprimento ou mais da metade do comprimento do mesopilórico 

anterior. 

(1) Medindo menos da metade ou igual à metade do comprimento do mesopilórico 

anterior. 

 

 

 

Figura 54. Ossículo mesopilórico posterior em Trichodactylidae: (0) B. medemi (1) P. 

argentiniana, vista lateral, evidenciando o comprimento do ossículo em relação ao mesopilórico 

anterior. Escala: 5mm. 
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54- Conexão do ossículo mesopilórico posterior com o ossículo anterior pleuro-

pilórico vista lateral. 

 

(0) Não fusionadas. 

(1) Fusionadas. 

 

 

Figura 55. Ossículo mesopilórico posterior em Trichodactylidae: (0) M. laevifrons (1) M. pagei, 

vista lateral, evidenciando a fusão do ossículo com o ossículo anterior pleuro-pilórico vista lateral. 

Escala: 5mm. 
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Ossículo uropilórico 

 

55- Perfil da vista dorsal da porção mesial anterior do ossículo uropilórico. 

(0) Triangular. 

(1) Truncada.  

 

 

Figura 56. Ossículo uropilórico em Trichodactylidae: (0) T. panoplus (1) G. castelnaui, vista 

dorsal, evidenciando a porção mesial anterior do ossículo. Escala: 1mm. 

 

56- Porção posterior do ossículo uropilórico. 

(0) Birreme. 

(1) Unirreme. 

 

Figura 57. Ossículo uropilórico em Trichodactylidae: (0) P. dentata (1) D. pagei, vista dorsal, 

evidenciando a porção posterior do ossículo. Escala: 1mm. 
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57- Largura da câmara cardíaca (saco cardíaco). 

 

(0) Mais larga do que longa. 

(1) Mais longa do que larga. 
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Tabela 4. Matriz de dados com os estados de 57 caracteres morfológicos para 42 táxons. 
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Figura 58. Consenso estrito de duas árvores igualmente parcimoniosas para as espécies de Trichodactylidae. 

Números acima dos ramos representam os índices decaimento (índice de Bremer) e os números abaixo dos 

ramos representam os valores de Bootstrap em porcentagem. 
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Figura 59. Consenso estrito de duas árvores igualmente parcimoniosas para as espécies de Trichodactylidae. 

Círculos pretos representam os caracteres não ambíguos e os círculos brancos representam caracteres 

ambíguos. Os números acima dos ramos indicam o caráter e os abaixo do ramo indicam os estados do caráter.  
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4.2.3. Monofiletismo de Trichodactylidae e suas relações com outros Brachyura 

 

Em vários estudos sobre as afinidades entre os grupos de caranguejos de água doce 

verdadeiros, os Trichodactylidae têm sido apontados como um grupo monofilético 

(Rodríguez, 1992; Morrone e Lopretto, 1996; Sternberg, 1997; Sternberg e Cumberlidge, 

2003). Entretanto, nas análises cladísticas com base em caracteres dos ossículos estomacais 

realizadas neste estudo, não foi possível recuperar o monofiletismo da família devido ao 

posicionamento de Pseudorhombila octodentata (Pseudorhombilidae) no grupo-interno e o 

de Goyazana castelnaui (Trichodactylidae) no grupo-externo (figuras 58, 59). 

Há muito que pesquisadores têm tentado entender a história evolutiva de 

Trichodactylidae. Em seu estudo, Rodríguez (1992) propôs a primeira classificação com 

base em análise filogenética, utilizando caracteres da carapaça, do terceiro maxilípide, do 

gonópodo e do abdômen. Sua análise resultou no monofiletismo da família. 

Posteriormente, Morrone e Lopretto (1996) reavaliaram a análise cladística realizada 

por Rodríguez (1992) e afirmaram haver falhas nas análises devido a questões 

metodológicas, tornando a cladística inconsistente e o sistema de classificação proposto, 

errôneo. Porém, aqueles autores não deixaram claro a quais falhas metodológicas se 

referiam. Eles ainda rebateram que algumas conclusões das relações propostas por 

Rodríguez (1992) não eram justificadas pelos seus dados. Morrone e Lopretto (1996) ainda 

salientaram que todos os gêneros delimitados no seu estudo eram monofiléticos.  

Sternberg (1997) imediatamente contestou a reavaliação de Morrone e Lopretto 

(1996), pois considerou a abordagem dos dados pouco consistente em oposição aos dados 

reais. Sternberg (1997) afirmou que o esquema de classificação cladístico proposto por 

Rodríguez (1992) aparentava ser o quadro mais conservador e informativo no que diz 

respeito a questões sobre a filogenia de Trichodactylidae.  
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Mais tarde, Sternberg e Cumberlidge (2003) propuseram a monofilia da família com 

base em um estudo do sistema endofragmal que, entretanto, abrangeu apenas quatro 

espécies.   

Pelos resultados deste trabalho, além de não terem permitido recuperar o 

monofiletismo de Trichodactylidae, também não foi possível observar agrupamentos e 

relação de parentesco das subfamílias sugeridas seja por Rodríguez (1992), seja por 

Magalhães e Türkay (1996). Mesmo os agrupamentos genéricos, à exceção de 

Avotrichodactylus e Moreirocarcinus, não tiveram o monofiletismo corroborado. 

 

 

4.2.4. Grupo-irmão de Trichodactylidae 

 

Apesar de não ter sido possível recuperar o monofiletismo de Trichodactylidae, a 

análise indicou um clado que corresponderia ao seu grupo-irmão. Esse clado é composto 

por Portunus spinicarpus (Portunidae), Goyazana castelnaui (Trichodactylidae) e Kinsleya 

castrensis (Pseudothelphusidae) sustentado pelos caracteres 8 [0] - expansão lateral do 

pterocardíaco, 21 [0] - face dorsolateral do ossículo zigocardíaco e 55 [1] - largura da câmara 

cardíaca (saco cardíaco). 

Há várias propostas sobre o possível grupo-irmão de Trichodactylidae na literatura 

científica. Bowman e Abele (1982) sugeriram uma hipótese de que Potamoidea é grupo-

irmão de Trichodactylidae com base em classificações tradicionais. Rodríguez (1992) 

sugeriu que o grupo-irmão de Trichodactylidae seria a subfamília Carcininae, essa 

pertencente à família Portunidae. Sternberg e Cumberlidge (2001) também relataram o 

posicionamento de um gênero de Portunidae, Carcinus, como grupo-irmão de 

Trichodactylidae, apoiando as especulações de Rodríguez (1992). Essa hipótese tem sido 
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testada por muitos autores (Rodríguez, 1992; Sternberg, 1997; Sternberg et al., 1999; 

Sternberg e Cumberlidge, 2001) mas essa ideia não foi corroborada nos estudos moleculares 

de Schubart et al. (2009) com algumas espécies de Portunidae.  Entretanto, Cumberlidge e 

Ng (2009) observaram que esse estudo também não conseguiu elucidar o possível grupo-

irmão de Trichodactylidae, tampouco a posição desta família entre os Brachyura. Sternberg 

e Cumberlidge (2003) relataram que, em análises formais, grande parte dos caracteres 

utilizados para estabelecer essa relação tem se mostrado como simplesiomorfias ou 

homoplasias, o que pode dificultar o entendimento das relações filogenéticas.  

Os resultados da presente análise cladística suportam as conclusões anteriores de 

Rodriguez (1992), que sugerem que Trichodactylidae e Pseudothelphusidae sejam 

filogeneticamente distantes. Apesar de que nos resultados aqui apresentados observa-se que 

Kingsleya castrensis, a única espécie de Pseudothelphusidae analisada, posicionou-se em 

estreita relação com o Trichodactylidae Goyazana castelnaui no clado correspondente ao 

grupo-irmão de Trichodactylidae. Porém, é amplamente aceito que, apesar de 

Pseudothelphusidae e Trichodactylidae serem as únicas famílias de caranguejos de água 

doce da região Neotropical, elas apresentam origens filogenéticas distantes (Rodríguez, 

1992; Sternberg et al., 1999; Cumberlidge e Ng, 2009; Schubart e Reuschel, 2009).  

O posicionamento de Goyazana castelnaui no clado grupo-irmão causa estranheza, 

uma vez que a espécie pertence à família Trichodactylidae, compartilhando caracteres da 

morfologia externa particulares a essa família, como dáctilo e própodo sem espinhos, mero 

do terceiro maxílipede estreito e formato da carapaça. Apesar disso, pela morfologia dos 

ossículos, a espécie posicionou-se fora do grupo interno. Em contrapartida, ter um 

Portunidae, Portunus spinicarpus, como grupo-irmão corrobora as hipóteses já sugeridas 

previamente na literatura (Pretzmann, 1973; Rodríguez, 1992; Sternberg et al., 1999; 

Sternberg e Cumberlidge, 2001). 
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4.2.5. Relações internas em Trichodactylidae 

 

De acordo com a árvore de consenso estrito, Trichodactylidae se divide em três 

clados (A, B e C), sendo que o clado C apresenta mais três “subclados” (C1, C2 e C3), com 

relacionamentos internos resolvidos, apesar da falta de organização entre os gêneros e 

também dos baixos valores de suporte de Bootstrap e de Bremer. 

Clado “A” – O clado basal “A” é formado por seis espécies de quatro gêneros: 

Pseudorhombila octodentata (Pseudorhombilidae), que se posicionou no grupo interno; 

duas espécies de Trichodactylus, T. petropolitanus e T. dentatus, o monoespecífico 

Rotundovaldivia latidens e A. constrictus e A. oaxensis, recuperando o monofiletismo de 

Avotrichodactylus, que será comentado mais adiante em “Grupos monofiléticos. O clado 

“A” está suportado por duas sinapomorfias, uma ambígua 42 [0] - forma do ossículo 

subdentado e outra não ambígua 16 [1] - formato da placa do ossículo exopilórico em vista 

dorsal, com um suporte de bootstrap muito baixo (<1%).  

Clado “B” – O clado “B” é composto por cinco espécies de três gêneros: 

Trichodactylus panoplus, T. borellianus, T. parvus, Bottiella medemi e o monoespecífico 

Forsteriana venezuelensis. O clado é suportado por duas sinapomorfias ambíguas 18 [0] - f 

usão da margem anteroventral do ossículo exopilórico como o ossículo zigocardíaco e 50 

[1] - bifurcação do processo mesial do ossículo anterior da válvula cardio-pilórica, porém 

tanto os valores do índice de decaimento quanto os valores do suporte de bootstrap são muito 

baixos (1 e <1%, respectivamente). 

Clado “C” – O clado “C” inclui 26 espécies de 8 gêneros de Trichodactylidae 

analisadas: Valdivia novemdentata, V. camerani, V. serrata, Trichodactylus ehrhardti, T. 

kensleyi, T. fluviatilis, Sylviocarcinus devillei, S. maldonadoensis, S. australis, S. piriformis, 

S. pictus, Poppiana argentiniana, P. dentata, Zilchiopsis collastinensis, Z. oronensis, 
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Moreirocarcinus emarginatus, M. laevifrons, Goyazana rotundicauda, Fredilocarcinus 

apyratii, Dilocarcinus septemdentatus e D. pagei. O clado é sustentado por duas 

sinapomorfias ambíguas (36 [0] e 46 [1]) com suporte de Bremer 1 e valor de Bootstrap 

<1%. Além disso, o clado foi subdividido em três “subclados” C1, C2 e C3. O subclado C1 

apresenta duas espécies-irmãs, Trichodactylus ehrhardti e T. kensleyi, que compartilham 

cinco sinapomorfias ambíguas (13 [1], 18 [0], 27 [0], 30 [1] e 56 [1]). O valor do suporte de 

Bootstrap, apesar de ainda estar abaixo dos 50%, foi um dos valores mais altos entre os 

clados, de 38%. O subclado C2 possui quatro espécies de três gêneros: Poppiana 

argentiniana, P. dentata, Trichodactylus fluviatilis e Valdivia serrata. Apesar de 

pertencerem ao mesmo gênero, Poppiana argentiniana se posiciona como espécie-irmã de 

P. dentata, Trichodactylus fluviatilis e Valdivia serrata. O clado que agrupa T. fluviatilis e 

V. serrata apresenta nove sinapomorfias ambíguas sustentando-o (23 [1], 33 [1], 34 [1], 49 

[1], 44 [1], 47 [1], 48 [1], 50 [0] e 56 [1]) com índice de decaimento 4 e suporte de Bootstrap 

71%, um clado bastante sustentado. Valdivia serrata apresenta 6 sinapomorfias, sendo uma 

não ambígua para a espécie (26 [1]) e cinco ambíguas 10, [1] 21 [1], 36 [1], 46 [1] e 54 [0]. 

 O subclado C3 é suportado por três sinapomorfias ambíguas (13 [1], 26 [0] e 51 [1] 

e recupera o monofiletismo de Moreirocarcinus, e posiciona Zilchiopsis oronensis como 

espécie-irmã dos monofiléticos M. emarginatus e M. laevifrons. O clado que sustenta o 

monofiletismo está explicado mais adiante em “Grupos monofiléticos”. Goyazana 

castelnaui se posicionou no clado do grupo-externo como grupo-irmão, juntamente com 

Portunus spinicarpus e Kingsleyia castrensis. Esse clado grupo-irmão está suportado por 

três sinapomorfias ambíguas (7 [0], 13 [1] e 27 [0]). 

De fato, os resultados não evidenciaram os agrupamentos de espécies do mesmo 

gênero e nem das subfamílias, como foi exposto claramente nas análises de Rodríguez 

(1992) e Sternberg (1997). Além disso, os valores de Bootstrap foram muito baixos, apenas 
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três clados tiveram suporte de bootstrap acima de 50% e quase todos os clados, com exceção 

de três, tiveram os valores do índice de decaimento de Bremer igual à 1. 

 

4.2.6. Grupos monofiléticos 

 

Avotrichodactylus – A monofilia de Avotrichodactylus está sustentada por três 

sinapomorfias ambíguas: 2 [0] – fusão do mesocardíaco com o urocandíaco; 28 [0] - forma 

da barra transversa do ossículo pró-pilórico e 46 [1] – fusão do ossículo cardio-pilórico 

lateral com o ossículo lateral da vávula cardio-pilórica. 

Rodríguez (1992) relatou que o posicionamento de A. constrictus e A. oaxensis em 

sua análise, formou uma dicotomia na árvore de consenso estrito, mostrando resolução de 

relacionamento pelos caracteres diagnosticados de ambas as espécies. 

Em se tratando da morfologia externa, Magalhães e Türkay (2012) destacaram que 

as espécies compartilham muitas semelhanças, como, por exemplo, na morfologia da 

carapaça, porém, elas podem ser distinguidas pelos números de dentes anterolaterais, de 4-

5 em A. constrictus, e 2-3 em A. oaxensis. Além disso, outra característica que as 

diferenciam é a morfologia do gonópodo (o G1 de A. oaxensis é quase reto ou direcionado 

mesioventralmente, enquanto que o de A. constrictus está fortemente inclinado em uma 

direção lateroventral.  

As análises moleculares de Ojeda (2010) usando dois genes mitocondriais de 

indivíduos de uma população de A. oaxensis e A. constrictus mostrou uma clara divergência 

genética entre elas: 8% para o gene da citocromo oxidase I (COI) e 10% para o gene 16S 

rRNA. 

 

Moreirocarcinus – O monofiletismo de Moreirocarcinus está suportada por oito 
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sinapomorfias ambíguas: 6 [1] - margem lateral do pterocardíaco, 11 [1] - dobra da margem 

superior do ossículo pilórico, 12 [0] - processo do ângulo anterolateral do ossículo pilórico, 

21 [1] - face dorsolateral do ossículo zigocardíaco, 22 [1] - carena oblíqua da face 

dorsolateral do ossículo zigocardíaco, 29 [1] - Largura do ossículo pró-pilórico em relação 

ao ossículo mesocardíaco, 34 [1] - calcificação da placa cardíaca dorsomediana e 54 [0] - 

conexão do ossículo mesopilórico posterior com o ossículo anterior pleuro-pilórico vista 

lateral. Esse clado tem um valor de suporte de Bootstrap de 52%. 

No estudo realizado por Rodríguez (1992), ele não fez menção ao gênero 

Moreirocarcinus, que seria proposto anos mais tarde. Em seu sistema, Moreirocarcinus 

emarginatus foi incluído no gênero Dilocarcinus. Em sua análise, constam Dilocarcinus 

emarginatus e D. emarginatus jov., que acabaram ficando bastante distantes na topografia 

da árvore mais parcimoniosa. 

Em sua classificação supragenérica da família, Magalhães e Türkay (1996) 

propuseram o novo gênero e incluíram as três espécies, M. chacei, M. emarginatus e M. 

laevifrons, por estarem estreitamente relacionados e formarem um grupo homogêneo em 

relação aos caracteres morfológicos da carapaça e do G1 analisados. 

 

4.2.7. Grupos monoespecíficos 

 

Dos 15 gêneros que compõem a família Trichodactylidae, somente dois deles 

compreendem apenas uma espécie, Forsteriana e Rotundovaldivia. 

 

Forsteriana – O gênero foi descrito por Bott (1969) e inclui uma única espécie, 

Forsteriana venezuelensis Rathbun (1905). Na presente análise, Forsteriana venezuelensis 

está posicionada em um clado com Bottiella medemi, apresentando uma estreita relação com 
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essa espécie. Esse clado está sustentado por duas sinapomorfias ambíguas: caráter 8 [1] - 

expansão lateral do pterocardíaco e caráter 24 [1] - constrição subterminal do ossículo pró-

pilórico. 

No estudo de Rodríguez (1992), Forsteriana venezuelensis se posicionou como um 

clado basal das espécies de Sylviocarcinus, e foi incluído na subfamília Valdiviini. 

Magalhães e Türkay (1996) mantiveram o gênero nessa subfamília em sua classificação 

supragenérica da mesma. Nos resultados deste estudo, Forsteriana teve mais proximidade 

com três espécies de Trichodactylus e uma de Bottiella, em uma relação bem distante de 

Sylviocarcinus na topologia da árvore. Entretanto, nas análises de Sternberg (1997), esse 

táxon teve uma posição muito próxima de Sylviocarcinus, mostrando estreita relação com 

esse gênero. 

 

Rotundovaldivia - O gênero monotípico Rotundovaldivia foi introduzido por 

Pretzmann (1968) como um subgênero de Valdivia. Posteriormente, ele o elevou à categoria 

genérica (Pretzmann, 1978), mas mudou-o novamente para subgênero em um artigo 

posterior (Pretzmann, 1983a) e reatribuiu o nível genérico novamente a ele (Pretzmann, 

1983b). Rodriguez (1992) o considerou como um sinônimo de Valdivia, mas Magalhães e 

Tuerkay (1996) restauraram seu status genérico devido à morfologia muito característica do 

G1. 

 A espécie Rotundovaldivia latidens foi descrita por A. Milne-Edwards, 1869. Na 

presente análise a espécie se posiciona como grupo-irmão de Avotrichodactylus. Esse clado 

é suportado por três sinapomorfias ambíguas: caráter 3 [0] - fusão do mesocardíaco com 

pterocardíaco; caráter 16 [0] - formato da placa do ossículo exopilórico em vista dorsal e 

caráter 29 [0] - largura do ossículo pró-pilórico em relação ao ossículo mesocardíaco. 
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4.2.8. Grupos não monofiléticos 

 

Trichodactylus –  O gênero foi descrito por Latreille (1828) e atualmente 

compreende 11 espécies válidas. É o gênero-tipo da família e o de maior diversidade 

específica. Foram analisadas oito espécies neste estudo, e não se conseguiu corroborar o 

monofiletismo de Trichodactylus.  

Um clado agrupou duas espécies de Trichodactylus (T. petropolitanus e T. dentatus) 

com Pseudorhombila octodentata (Pseudorhombilidae), esta considerada como pertencente 

ao grupo-externo neste estudo, juntamente com Rotundovaldivia e o monofilético 

Avotrichodactylus. Esse clado está suportado por apenas duas sinapomorfias, porém uma 

delas é uma sinapomorfia não ambígua: caráter 16 [1] - formato da placa do ossículo 

exopilórico em vista dorsal. 

Outras três espécies foram agrupadas em um subclado, porém pouco resolvido, 

reunindo T. panoplus, T. borellianus e T. parvus juntamente com Bottiella medemi e 

Forsteriana venezuelensis. Esse clado está documentado por duas sinapomorfias ambíguas: 

caráter 18 [0] – fusão da margem anteroventral do ossículo exopilórico como o ossículo 

zigocardíacoe caráter 50 [0] - bifurcação do processo mesial do ossículo anterior da válvula 

cardio-pilórica. 

Morfologicamente, Magalhães (2003) reportou várias características semelhantes 

entre T. borellianus e T. parvus. Os resultados presentes mostram uma proximidade entre 

essas espécies, uma vez que o nó que sustenta esse ramo tem suporte de bootstrap de 39% e 

índice de Bremer 2. 

O posicionamento parafilético de T. panoplus em relação ao T. borellianus contrasta 

com a árvore de Rodríguez (1992), na qual as espécies se agrupam em um clado 

monofilético, sugerindo uma estreita relação entre elas. 
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Um subclado agrupa T. ehrhardti e T. kensleyi, mostrando estreita relação entre essas 

duas espécies. O clado está suportado por cinco sinapomorfias ambíguas: caráter 13 [1] – 

ápice do processo do ângulo anterolateral do ossículo pilórico caráter; caráter 18 [0] – fusão 

da margem anteroventral do ossículo exopilórico como o ossículo zigocardíaco; caráter 27 

[0] – margem dorsal do ossículo pró-pilórico; caráter 30 [1] –  face dorsal do ossículo 

urocardíaco em forma de "T"; e caráter 56 [1] - porção posterior o ossículo uropilórico.  

Magalhães (2003) descreveu características morfológicas que diferenciam essas 

duas espécies, como o número de dentes na carapaça e a porção distal do G1: em T. 

ehrhardti, o bordo mesiodorsal do G1 é ligeiramente inflado, enquanto que em T. kensleyi 

os bordos lateroventral e mesiolateral são pouco salientes; a abertura distal é larga e 

direcionada para face mesial em T. kensleyi e é ampla e subtrapezoidal em T. ehrhardti. 

Nesta presente análise, dos 57 caracteres analisados apenas 10 foram diferentes entre as duas 

espécies; com isso, as espécies mostraram grandes afinidades e foram agrupadas em um 

clado com suporte de bootstrap de 38%. 

O último agrupamento desse gênero foi um subclado que evidenciou uma estreita 

relação entre T. fluviatilis e Valdivia serrata, e que está sustentado por nove sinapomorfias 

ambíguas: caráter 23 [1] – dentes da extremidade mesial do ossículo zigocardíaco; 33 [1] – 

dentes subterminal da margem ventrolateral posterior do ossiculo urocardíaco; 34 [1] - 

calcificação da placa cardíaca dorsomediana; 39 [1] – calcificação da placa cardíaca 

dorsomediana; 44 [1] - impressão circular do ossículo subdentado; 47 [1] – contorno da 

válvula cardio-pilórica; 48 [1] - face anterodorsal da válvula cardio-pilórica; 50 [0] - 

bifurcação do processo mesial do ossículo anterior da válvula cardio-pilórica; 56 [1] - porção  

posterior o ossículo uropilórico.  

Na topologia de árvore de Rodríguez (1992), T. fluviatilis e V. serrata estão em 

regiões bem distantes, não sugerindo relações de afinidades. Isso também foi mostrado no 



Lima-Gomes, R.C. 2017                                                                          Tese de Doutorado 

________________________________________________________________________ 

112  

estudo de Morrone e Lopretto (1996) e Sternberg (1997). Na presente hipótese filogenética, 

além de compartilharem um alto número de sinapomorfias, o subclado está fortemente 

suportado, com um valor de suporte de Bootstrap de 71% e índice de Bremer 4. É o clado 

com melhor suporte em toda a topologia da árvore. 

 

Valdivia – Esse gênero foi descrito por White (1847) e é composto por quatro 

espécies, das quais três foram analisadas neste estudo. As três espécies ficaram agrupadas 

no mesmo clado, porém em posicionamentos parafiléticos. Valdivia novemdentata e V. 

camerani ainda ficaram em ramos mais próximos na topologia da árvore, enquanto que V. 

serrata se posicionou em uma região bem mais distante, formando um subclado com 

Trichodactylus fluviatilis (ver “Grupos não monofiléticos” – Trichodactylus). V. serrata 

apresentou uma sinapomorfia não ambígua exclusiva para a espécie: caráter 26 [1] - largura 

da margem ventral do ossículo pró-pilórico.  

Os resultados deste estudo apontam uma maior proximidade entre V. serrata com T. 

fluviatilis do que com as outras duas espécies do gênero Valdivia. Nas análises de Sternberg 

(1997), V. serrata está agrupada em um clado com Sylviocarcinus e Forsteriana em uma 

região distante de Trichodactylus. A proximidade de Valdivia com Sylviocarcinus também 

pode ser notada na análise cladística de Rodríguez (1992). 

 

Sylviocarcinus –  Gênero descrito por H. Milne Edwards (1853), compreende cinco 

espécies e todas elas foram analisadas neste estudo. Todas as espécies ficaram em partes 

diferentes da topologia da árvore, formando complexos parafiléticos. Os clados que 

suportam os relacionamentos de Sylviocarcinus tem suporte de Bootstrap muito baixos 

(<1%), com exceção do subclado que agrupa Dilocarcinus pagei e S. pictus. Esse clado tem 

suporte de Boostrap de 19%, ainda assim muito baixo e está sustentado por cinco 
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sinapomorfias ambíguas: caráter 21 [1] - face dorsolateral do ossículo zigocardíaco; caráter 

28 [0] – forma da barra transversa do ossículo pró-pilórico; caráter 33 [1] - dente subterminal 

da margem ventrolateral posterior do ossiculo urocardíaco; caráter 37 [1] – número de 

dentes no pente da porção mesial do ossículo pectineal; e caráter 41 [1] – localização da 

placa cardíaca lateral anterior. 

Nesta análise, todas as espécies de Sylviocarcinus se posicionaram em diferentes 

regiões na topologia da árvore, não apresentando afinidades no gênero. Individualmente, 

mostraram aproximidades com espécies dos gêneros Poppiana, Zilchiopsis, Goyazana e 

Dilocarcinus. Na análise de Morrone e Lopretto (1996) três espécies (S. piriformis, S. 

maldonadoensis e S. devillei) foram agrupadas em um clado suportado pelos caracteres: 

frente da carapaça e dente oclusivo da órbita, deixando de fora num posicionamento 

parafilético apenas S. pictus. Nas análises de Sternberg (1997), Sylviocarcinus se agrupou 

em um clado não resolvido com Valdivia e Forsteria. 

 

Poppiana – Esse gênero foi descrito por Bott (1969) e possui três espécies, porém 

apenas duas foram examinadas nesse estudo. P. argentiniana e P. dentata, que se 

posicionaram polifileticamente, porém no mesmo clado. O clado tem um baixo valor de 

bootstrap e Bremer (<1% e 1 respectivamente) e é sustentado por duas sinapomorfias 

ambíguas: caráter 7 [1] – forma do pterocardíaco e 11 [1] - dobra da margem superior do 

ossículo pilórico.  

Na análise de Sternberg (1997), o gênero está inserido em um subclado com Bottiella 

compartilhando um caráter apomórfico “margem da carapaça frontal”, e formando um 

grupo-irmão de Dilocarcinus. Neste estudo, observamos que as duas espécies de Poppiana 

estão mais relacionadas com Trichodactylus fluviatilus e Valdivia serrata, embora estejam 

em um clado não resolvido. 



Lima-Gomes, R.C. 2017                                                                          Tese de Doutorado 

________________________________________________________________________ 

114  

Zilchiopsis – O gênero foi descrito por Bott (1969) e é constituído por três espécies, 

porém apenas duas foram examinadas neste estudo. Apesar da proximidade na topologia da 

árvore, Z. collastinensis e Z. oronensis tiveram um posicionamento polifilético na presente 

análise, com um subclado sustentado apenas por uma sinapomorfia ambígua: caráter 41 [1] 

- localização da placa cardíaca lateral anterior.  

Apesar de não formarem um clado, Z. collastinensis e Z. oronensis estão em regiões 

bem próximas na topologia da árvore. Um subclado posiciona Z. oronensis como grupo-

irmão do monofilético Moreirocarcinus. No cladograma proposto por Sternberg (1997), 

Moreirocarcinus posiciona-se com grupo-irmão de Zilchiopsis. Em ambos os estudos, os 

dois gêneros se mostraram relacionados. 

 

Goyazana –  O gênero foi descrito por Bott (1969), sendo composto por duas 

espécies, ambas analisadas neste estudo. As duas espécies se posicionaram muito distantes 

uma da outra na topologia da árvore. Além disso, G. castelnaui se posicionou dentro de um 

clado do grupo-externo, com um suporte de três sinapomorfias ambíguas. Por outro lado, G. 

rotundicauda se encontra em um clado não resolvido de Sylviocarcinus australis, S. 

piriformis, Fredilocarcinus apyratii, Dilocarcinus septemdentatus, D. pagei e S. pictus. 

Esse clado é sustentado apenas pelo caráter 7 [1] - forma do pterocardíaco. 

 

Dilocarcinus – O gênero Dilocarcinus foi descrito por H. Milne Edwards (1853) e, 

no sistema proposto por Magalhães e Türkay (1996), está constituído por três espécies, 

porém, apenas duas foram examinadas neste estudo. As duas espécies se posicionaram bem 

próximas, no clado mais extremo da topologia da árvore, porém ainda em posições 

parafiléticas. O único caráter que sustenta o clado é o 11 [0] - dobra da margem superior do 

ossículo pilórico. 
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Na presente hipótese filogenética, Dilocarcinus septemdentatus e D. pagei ocupam 

a posição mais derivada, sendo que a segunda espécie se posiciona como espécie-irmã de 

Sylviocarcinus pictus. Na análise cladística de Sternberg (1997), Dilocarcinus também 

ocupou a posição mais derivada na topologia da árvore, porém nessa ocasião teve como 

grupo-irmão Bottiella e Poppiana. 

 

Bottiella – O gênero mais recente, descrito por Magalhães e Türkay (1996), 

compreende três espécies válidas, porém apenas B. medemi foi analisada neste estudo. A 

espécie mostrou estreita relação com Forsteriana venezuelensis, posicionado em um clado 

sustentado por duas sinapomorfias ambíguas: caráter 8 [1] - expansão lateral do 

pterocardíaco e caráter 24 [1] - constrição subterminal do ossículo pró-pilórico. Uma 

possível análise com as demais espécies de Bottiella poderia contribuir para elucidar o real 

posicionamento desse gênero em relação aos demais Trichodactylidae. 

Em Rodríguez (1992) o posicionamento de B. medemi foi em um clado não resolvido 

juntamente com D. pagei e T. dentatus. Na análise de Sternberg (1997), essa espécie está 

inserida em um clado com Dilocarcinus e Poppiana, compartilhando os caracteres: 

achatamento distal do gonópodo 1, margem da carapaça frontal e amplitude da carapaça. No 

mesmo estudo, Bottiella apresenta uma relação filogenética mais estreita com Poppiana. 

Fredilocarcinus – Gênero que compreende três espécies válidas, foi descrito por 

Pretzmann (1978). Analisou-se aqui apenas F. apyratii, que se posicionou em um subclado 

não resolvido contendo Sylviocarcinus australis, S. piriformis, Goyazana rotundicauda, 

Dilocarcinus septemdentatus, D. pagei e S. pictus. Esse clado é sustentado apenas pelo 

caráter 7 [1] - forma do pterocardíaco. A inclusão das outras duas espécies de 

Fredilocarcinus na análise talvez possa explicar a relação desse gênero de forma mais 

consistente. 
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Infelizmente, apenas uma das espécies de Fredilocarcinus foi obtida para as análises 

morfológicas e cladísticas nesse estudo, dificultando a compreensão da real posição do 

gênero entre os demais da família. Sternberg (1997) relatou que Fredilocarcinus se 

posiciona como grupo-irmão de Bottiella, Poppiana e Dilocarcinus. A presenta análise 

coloca a espécie como grupo-irmão de Dilocarcinus septemdentatus, D. pagei e 

Sylviocarcinus pictus. 

Seria muito interessante conseguir comparar os exemplares de F. apyratii, F. raddai 

e F. musmuschiae com os caracteres dos ossículos do estômago, pois Magalhães e Türkay 

(1996) observou que F. apyratii apresenta o G1 com morfologia distinta das duas outras 

espécies, possuindo um gonópodo muito peculiar.  

 

4.2.9. Ossículos estomacais como caracteres complementares na análise filogenética 

 

Para Trichodactylidae, os ossículos estomacais não expressaram um resultado muito 

consistente em termos de avaliação das relações de afinidade intrafamiliares, evidenciando 

que talvez não aportem elementos úteis para análises filogenéticas da família, pois não 

corroboraram nem mesmo o monofiletismo do grupo obtido em estudos anteriores 

(Rodríguez, 1992; Morrone e Lopretto, 1996; Sternberg, 1997; Sternberg e Cumberlidge, 

2003). Tal constatação está em contradição ao verificado em outros estudos semelhantes. 

Lima (2010) verificou que os caracteres dos ossículos do estômago evidenciaram 

agrupamentos consistentes em Gecarcinidae, fazendo com que o autor defendesse a 

viabilidade do uso desses caracteres por serem muito diversos morfologicamente. 

Olguín (2016), em seu estudo sobre a filogenia dos Lithodidae com base no esqueleto 

gástrico, conseguiu recuperar o monofiletismo da superfamília e recenhecer os 

agrupamentos já estabelecidos. Segundo a autora, por serem complexos e manterem um 



Lima-Gomes, R.C. 2017                                                                          Tese de Doutorado 

________________________________________________________________________ 

117  

padrão morfológico consistente, os ossículos do estômago seriam uma fonte rica de 

informações e deveriam ser investigados em análises filogenéticas.  

Caracteres do esqueleto gástrico também foram úteis no estudo do complexo 

Helice/Chasmagnathus (Varunidae). Em uma abordagem mais ampla, Sakai et al. (2006) 

utilizaram ossículos estomacais (apenas os do moinho gástrico, que são os maiores ossículos 

do estômago) juntamente com caracteres da morfologia externa como: estruturas sexuais, 

sistema endofragmal, quelípodo e crista suborbital, para conseguir uma maior clareza em 

seus resultados.  

Uma possível causa da falta de definições dos agrupamentos de Trichodactylidae 

aqui obtidos pode estar relacionada à escassez de caracteres apomórficos. Esse fato pode 

sugerir uma condição conservada dos estômagos, pois ao longo da sua história evolutiva os 

caranguejos de água doce já passaram por adaptações desenvolvidas para seu sucesso em 

ambientes dulcícolas. Outro ponto a ser levado em conta é que as relações filogenéticas de 

Trichodactylidae em relação aos demais Brachyura ainda é muito incerta, diferentemente 

dos outros estudos supracitados, nos quais os grupos já estão bem estabelecidos.  
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O esqueleto gástrico de Trichodactylidae está constituído por 48 ossículos. Com base 

nos caracteres obtidos no estudo morfológico desses ossículos que apresentaram diferenças 

entre as espécies aqui estudadas, o monofiletismo de Trichodactylidae não pôde ser 

corroborado, sugere-se que, para melhor compreensão das relações de afinidade entre os 

membros da família e para corroborar o seu monofiletismo, como já proposto por Rodríguez 

(1992) e Sternberg (1997), será importante realizar novos estudos que incluam, além de 

caracteres do esqueleto gástrico, outros baseados na morfologia da carapaça, abdômen, 

apêndices, estruturas reprodutivas e do esqueleto axial.  Uma análise cladística que integre 

esses vários aspectos morfológicos certamente terá um potencial muito maior para melhor 

definir os agrupamentos e elucidar as suas afinidades tanto intra- quanto extrafamiliares.  
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