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"CRUSTÁCEOS DECÁPODOS DO NORDESTE BRASILEIRO 

Lista sistemática e guia de identificação das espécies de interesse comercial" 

INTRODUÇÃO 

Os crustáceos decápodos (lagostas, camarões, caranguejos) situam-se 
entre os mais nobres recursos pesqueiros de todo o mundo, movimentando 
grande parte da frota pesqueira brasileira e representando a principal fonte de 
divisas para a exportação, dentre os produtos da pesca, no Norte (camarão-rosa) 
e Nordeste (lagostas). Dessa forma, é natural que as universidades e instituições 
de pesquisa comprometidas com o desenvolvimento da pesca em nosso pais 
direcionem grande parte de seus profissionais para o estudo destes indivíduos, 
seja para a melhoria das técnicas e artes de captura (Tecnologia Pesqueira), da 
busca de formas de processamento adequadas (Tecnologia do Pescado), do 
desenvolvimento de métodos de cultivo racionais para engorda ou repovoamento 
(Aquicultura), ou para um melhor conhecimento da bioecologia destes crustáceos, 
indispensável para o desenvolvimento de todas as áreas acima relacionadas. 

A identificação segura de um indivíduo capturado ou sujeito a algum tipo de 
pesquisa cientifica, isto 6, seu nome cientifico e sua posição taxonômica, é a 
premissa básica obrigatória para a realização de qualquer estudo mais 
aprofundado. No entanto, esta tarefa torna-se extremamente laboriosa devido â 
soma de diversos fatores, tais como: 

- a grande quantidade de espécies que ocorrem na região Nordeste, diversidade 
esta característica de zonas de águas quentes; 

- a semelhança existente entre estes inviduos, dificultando, em muitos casos, uma 
segura identificação em campo, sem o auxilio de lupas ou outros aparatos de 
magnificação; 

- a miscelânea nas sinonimias, mudanças de nomes e relocação de posições 
taxonômicas, gerando, mesmo em alguns grupos mais comumente capturados, 
como é caso dos siris, dificuldades na correta identificação a nível especifico; 

- a especialização inerente â carreira cientifica, impossibilitando os profissionais, 
por limitações de tempo e volume de informações, de cobrirem outras áreas de 
atuação e dependendo de publicações especializadas de outros pesquisadores; 

- a complexidade do vocabulário carcinológico, agravada pela subjetividade de 
algumas descrições e pela dificuldade na tradução e compreensão de alguns 
termos excessivamente técnicos. 

Enfim, devido à inexistência de uma publicação atualizada nesse sentido 
(identificação e posicionamento taxonômico de crustáceos decápodos) para a 
região Nordeste do Brasil, elaborado de forma a tornar-se acessível a não 
especialistas em carcinologia, e adaptado às dificuldades dos trabalhos de 



campo, muitos objetos de estudo deixam de ser citados a nível de espécie, 
perdendo-se um valioso conhecimento que poderia ser acrescentado para estes 
indivíduos e suas relação ecológicas. 

OBJETIVOS 

Objetivos específicos 

1) Elaborar, a partir de extensiva compilação bibliográfica, uma lista com as 
espécies de crustáceos da Ordem Decapoda, citados como ocorrentes na 
região estudada, elaborada de forma sistemática atualizada, de acordo com 
a última grande revisão da Classe Crustacea; 

2) Eleger, a partir de entrevistas com pescadores, pesquisadores, 
profissionais da indústria pesqueira de captura, de transformação e de 
comércio (atacadista e varejista), bem como de aquariofilia, as espécies 
sujeitas à ação da pesca (comercial ou artesanal, sejam utilizadas como 
alimento, como isca ou ornamentais, ou por captura acidental como fauna 
acompanhante) com potencial para a pesca ou para a aquicultura, bem 
como aquelas muito semelhantes às espécies em questão que ocorram nas 
áreas circunvizinhas; 

3) Compilar um guia contendo uma ficha de identificação para cada uma 
destas espécies consideradas relevantes à pesca, contendo ilustrações, 
características distintivas de espécies semelhantes, ecologia (habitat e 
hábitos), dimensões, distribuição geográfica e dados relativos à sua captura, 
processamento e comercialização. 

Objetivos gerais 

1) Fornecer subsídios para o desenvolvimento dos trabalhos nas diversas 
áreas de atuação da ciência pesqueira e aqüicola; 

2) Contribuir para o desenvolvimento das pesquisas carcinológicas no 
Nordeste e no Brasil. 



(4) Elaboração das listas: a partir do grande montante de informações, agora 
ordenados de maneira sintética, pôde-se listar os indivíduos citados como 
ocorrentes para a região Nordeste (Anexo I). Em seguida, de acordo com a 
pesquisa bibliográfica e o resultado das entrevistas, pôde-se compilar a lista das 
espécies sujeitas à pesca ou de alguma forma relacionadas a esta atividade, seja 
Por seu valor comercial direto (como alimento ou ornamental), pela presença 
constante como fauna acompanhante em diversos tipos de pescaria (arrastos-de-
praia, arrastos-de-fundo, redes-de-espera (caçoeiras), covos, manzuás,  etc.),  ou 
pela utilização regional como alimento ou isca (Anexo II). 

(5) Fichas de identificação: os dados referentes às espécies relacionadas à pesca 
foram organizados em fichas de identificação ilustradas (Anexo  III)  contendo 
informações sobre sua ecologia (habitat e hábitos), dimensões, distribuição 
geográfica e dados relativos à sua captura, processamento e comercialização. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados da compilação bibliográfica, das listas e fichas de 
identificação podem ser vistos nos Anexos I a IV. 

Na compilação da lista dos crustáceos decápodos do Nordeste do Brasil 
(Anexo I), a referência mais antiga encontrada foi a obra de Marcgraf (1648), 
"Historia Naturalis Brasiliae" realizada no Recife durante a ocupação holandesa 
naquela região. Sawaya (1942) comentou extensamente esta obra e Castro 
(1962) comparou os indivíduos ali representados com fotografias de animais 
recentes, determinando a identidade de grande parte das espécies. 
Recentemente, Holthuis (1991) realizou uma vasta revisão, ricamente ilustrada, 
sobre a obra de Marcgraf no Brasil, fornecendo-nos a mais completa interpretação 
cientifica das ilustrações daquele autor, que referia-se aos indivíduos pelos seus 
nomes indígenas locais. Após grande lacuna temporal, podemos citar o trabalho 
de  Pocock  (1890) sobre os crustáceos decápodos de Fernando de Noronha, o de 
Moreira (1901, 1906) listando os crustáceos do Brasil, e de Faria & Silva (1937), 
revisando os palinurideos do Brasil, com ênfase no Atol das Rocas. Listas 
parciais dos crustáceos do Nordeste do Brasil foram realizadas por Rocha (1948), 
Menezes (1957) e Coelho (1962a e b, 1964a, 1965a). A partir dai, os trabalhos 
mais extensos sobre o tema de que temos registro são as cinco "Contribuições ao 
Inventário dos Crustáceos Decápodos Marinhos do Nordeste brasileiro" (Fausto-
Filho, 1966a, 1967a, 1968a, 1970b, 1975) e a "Constituição e Distribuição da 
Fauna de Decápodos do Litoral da América do Sul" (Coelho & Ramos, 1972). 

As contribuições do  Prof.  Fausto-Filho limitam-se à área compreendida 
entre os estuários dos rios  Parnaiba  (PI) e São Francisco (SE/BA), listando um 
total de 125 espécies por ele coletadas. A compilação de Coelho & Ramos 
(op.cit.), no que se refere ao Nordeste brasileiro, cita a ocorrência de 358 
espécies do Maranhão à Bahia. A partir desta lista, diversas sinopses, revisões e 
notas foram publicadas sobre os crustáceos decápodos do Nordeste do Brasil, 
acrescentando ou excluindo espécies, alterando nomes ou posições taxonômicas, 



METODOLOGIA 

A execução do trabalho pode ser dividida basicamente em cinco etapas, 
sobrepostas temporalmente, mas relacionadas a seguir de acordo com a 
concentração de esforços crescente ao longo do desenvolvimento dos trabalhos: 
(1) pesquisa e levantamento bibliográfico, (2) pesquisa de campo, (3) compilação, 
organização e análise das informações coligidas, (4) elaboração da lista de 
ocorrência das espécies de crustáceos decápodos para a região Nordeste e da 
lista dos indivíduos relacionados à pesca, e (5) formatação das fichas de 
identificação de acordo com os dados tabulados. Detalhamos, a seguir, a 
execução de cada etapa: 

(1) Levantamento bibligráfico: através de extensas pesquisas nas bibliotecas da 
UFC (Labomar e Biblioteca de Tecnologia), de duas viagens (Janeiro/94 e 
Janeiro/95) às bibliotecas da Universidade de São Paulo (Instituto de Biociências 
e Instituto Oceanográfico), de pedidos junto ao sistema de intercâmbio entre as 
bibliotecas (COMUT), e de valiosas contribuições de colegas e especialistas em 
outras Universidades, foi possível o levantamento e análise de cerca de 300 
referências (Anexo IV), desde a "Historia Naturalis Brasiliae" de Marcgraf (1648) 
até recentes comunicações pessoais de colegas com trabalhos em andamento ou 
no prelo, cobrindo assim quase 350 anos da história da pesquisa carcinológica no 
Nordeste do Brasil. 

(2) Pesquisa de campo: foram realizadas entrevistas com pescadores artesanais, 
profissionais da indústria pesqueira e de aquariofilia, atacadistas, varejistas e 
pequenos comerciantes ambulantes. Algumas amostras foram coletadas para 
verificação da identidade dos indivíduos comercializados e/ou capturados. 
Pesquisadores, professores e estudantes foram abordados para a confirmação da 
necessidade do trabalho e indagados em relação ao formato e conteúdo deste. 

(3) Organização e análise dos dados: cada referência bibliográfica foi fichada e 
identificada com código apropriado. Para cada espécie citada como ocorrente 
para região foi aberta uma ficha de referências e incluída num banco de dados 
contendo as informações relevantes para o trabalho, registrando-se devidamente 
os códigos das fontes (referências) de onde procedem estas informações para 
cada assunto (valor comercial, nomes vulgares, nomes da FAO, descrição, 
ocorrência, ecologia, dimensões, chaves de identificação, ilustrações, captura, 
processamento). As citações mais antigas foram reavaliadas a partir de revisões 
mais recentes, reconhecendo-se e atualizando-se as sinonimias. Para a 
ordenação das espécies na lista escolheu-se a classificação sistemática de  
Bowman  &  Abele  (1982) por tratar-se da última grande revisão da Classe 
Crustacea realizada e reconhecida por diversos autores renomados. Dentro das 
famílias, optou-se, como o fazem diversos autores atualmente  (Williams, Abele, 
Felder, Hobbs, Manning, McLaughlin  & Pérez-Farfante, 1989), pelo 
posicionamento das espécies em ordem alfabética, facilitando tremendamente a 
localização dos indivíduos, principalmente em famílias muito extensas, como, por 
exemplo os Majidae, com 57 espécies somente em nossa região. 



elevando grupos menores â categoria de família,  etc.  Dentre as contribuições 
mais significativas, podemos citar: 

- o trabalho de Gore &  Scotto  (1979) sobre os partenopideos da Florida, 
ampliando a distribuição de Solenolambrus typicus Stimpson, 1871 para o 
Nordeste brasileiro e propondo a sinonimia de Heterocrypta lapidea  Rathbun,  
1901 com H.granulata (Gibbes, 1850); 

- o registro de ocorrência de Scyllarus americanus (Scyllaridae) feito por Coelho 
(1981); 

- sobre o gênero Persephona: a supressão de P.aquilonaris  Rathbun,  1933 em 
prol de P.mediterranea  (Herbst,  1794), proposta por Guinot-Dumortier (1959) e 
confirmada por  Williams  (1984) e Holthuis (1991), e de P.finneganae  Rathbun,  
1937, sinonimizada com P.fichtensteinii  Leach,  1817, comentada por Guinot-
Dumortier (op.cit.) e proposta por Holthuis (1959); 

- a sinopse das famílias Callianassidae, Callianideidae, Upogebiidae, 
Parapaguridae, Paguridae e Diogenidae (Coelho & Ramos-Porto, 1986), 
acrescentando oito espécies â lista e atualizando as espécies do recente gênero 
Phimochirus  McLaughlin,  1981, anteriormente referidas como Pylopagurus ; 

- a revisão das espécies de Upogebia  Leach,  1814 de Pernambuco (Coelho & 
Rattacaso, 1988); 

- a sinopse das famílias Penaeidae, Solenoceridae e Sicyoniidae (Ramos-Porto, 
Coelho & Souza, 1989), redefinindo distribuições geográficas e somando mais 
quatro espécies para este grupo bastante conhecido pela grande importância 
comercial de muitos de seus membros; 

- a abrangente atualização dos gêneros similares Mithrax Latreille, 1818 e 
Mithraculus  White,  1847, realizada por Wagner (1990) para as espécies do 
Atlântico Ocidental; 

- Calado (1990a, b) registra uma nova espécie para a costa brasileira (Zygopa 

michaelis Holthuis, 1960, família Albuneidae) e faz uma redescrição do gênero 
Ementa Scopoli, 1777 e das espécies brasileiras; 

- Coelho & Coelho-Filho (1993) publicam importante nota sobre Carpffius 

coraffinus, distinguindo-o da família Xanthidae e propondo a sua relocação na 
família Carpiliidae, como já havia sugerido Guinot (1978); 

- a família Callianassidae foi revista por Coelho & Santos (1993), distinguindo os 
quatro gêneros que compõem esta família no Brasil; 

- a taxonomia e distribuição do gênero Acanthonyx foi revista por Coelho & Torres 
(1993), colocando-se Acanthonyx petiverri A.Milne  Edwards,  1834 na sinonimia 
de A.dissimulatus Coelho, 1991; 



- o registro de ocorrência de Acidops cessaci (A.Milne  Edwards,  1878), no Brasil 
(Barreto, Coelho & Melo, 1993); 

- a sinopse da família Hippolytidae no Brasil, por Ramos-Porto & Coelho (1993), 
acrescentando mais cinco espécies às já enumeradas na lista dos decápodos do 
Nordeste. 

A lista sistemática dos crustáceos decápodos para a região Nordeste não 
pretende ser completa, merecendo ainda futuras inclusões. Isto reflete as 
dificuldades inerentes ao trabalho de levantamento bibliográfico sem o auxilio de 
um sistema interligado de computadores entre as bibliotecas nacionais (as 
bibliotecas regionais sequer dispõem de computadores para consultas internas). 
No entanto, parece-nos ser a mais extensiva já compilada até agora para o 
Nordeste do Brasil, contando com 423 espécies. 

Na elaboração da lista dos indivíduos sujeitos à pesca, conforme 
mencionado na Metodologia, optou-se por incluir os crustáceos decápodos com 
valor comercial para as pescarias industriais e artesanais, aqueles capturados 
como fauna acompanhante das referidas pescarias, bem como os utilizados como 
isca ou alimento regional. Invariavelmente, por uma correlação direta e pelo 
próprio principio da pesca, estes indivíduos são os mais comumente encontrados 
em nossa costa, dai a abrangência deste guia como também sendo dos 
crustáceos decápodes, de porte relativamente grande, mais comuns da costa 
nordestina. Alguns indivíduos raros foram incluídos por serem semelhantes ou 
pertencerem a grupos de grande importância (como Pa/inure//us gundlachi, família 
Synaxiidae e Palinustus truncatus, família Palinuridae), ou por possuírem 
potencial para a pesca, como a lagosta de águas profundas Justitia longimanus, 
os sicionideos e o peneideo Metapenaeopsis goodei. Os indivíduos mais 
representativos da fauna acompanhante, em termos de biomassa, foram também 
considerados neste compêndio pela nossa crença na necessidade de se buscar 
uma utilização racional para estes crustáceos, por constituírem-se de proteína 
animal da mais alta qualidade num momento em que o desperdício é inadmissível 
e as embarcações estão retornando aos seus portos com capacidade de 
estocagem ociosa. 

Em relação às fichas de identificação (Anexo  III),  o item mais laborioso, e 
talvez o mais importante, sejam as "Características Distintivas das Espécies 
Semelhantes do Atlântico Ocidental", onde, nos moldes dos manuais práticos da 
FAO  (Food and Agriculture Organization of the United Nations  -  "Identification 
Sheets  for  Fishery Purposes"),  procurou-se inserir os indivíduos similares que 
pudessem ser confundidos com a espécie em questão, oferecendo características 
práticas, visíveis a olho nu, sempre que possível, de maneira a permitir a sua 
identificação em campo. Nesta seção incluiu-se a distribuição geográfica dos 
indivíduos similares que não constam da lista dos decápodos do Nordeste, isto 6, 
que não ocorrem na área. Dentre as ilustrações, duas foram feitas para este 
trabalho (as lagostas sapateiras Scyllarides delfosi e Scyllandes brasiliensis) 
devido ao fato de não ter sido possível encontrar ilustrações no nível de qualidade 
que um trabalho deste tipo exige, sendo as outras reproduzidas ou adaptadas de 
outros autores. 0 crédito das ilustrações, por motivos estéticos, foi colocado ao 
final do Anexo  III  (fichas de identificação). 



Para os nomes vulgares das espécies incluídas nas fichas, optou-se por 
aqueles de caráter nacional ou regional mais abrangentes, evitando-se aqueles 
muito específicos a localidades isoladas. Como exemplo disto podemos citar o 
caso de Arenaeus cribrarius (família Portunidae): na literatura e na maioria das 
localidades amostradas, este indivíduo é citado como "siri-pintado" ou "siri-
capote". No entanto, na Praia de Flecheiras (município de  Train,  CE), os 
pescadores que comumente capturam esta espécie nos arrastos-de-praia, o 
denominam "siri-cachorro". Para evitar esta multiplicidade de nomes, que não 
gera senão confusões na hora de referir-se ao nome vulgar de uma espécie, 
foram consideradas apenas as denominações mais universalmente empregadas. 
Nesse sentido, nos Estados Unidos e Canadá, existem esforços para se 
padronizar os nomes dos animais, associando cada nome cientifico a somente um 
nome vulgar, através das listas de "Nomes Vulgares e Científicos dos 
Invertebrados Aquáticos", periodicamente editadas pela  American Society of 
Fisheries,  e revisadas pelos maiores especialistas em cada área  (Williams  et  al.,  
1989). 

No item que trata da "Captura, Processamento e Importância Comercial" 
das espécies inseridas nas fichas, devido ao volume discrepante de informações 
disponível para cada grupo - alguns com uma enorme quantidade de dados e 
outros praticamente desconhecidos - procurou-se padronizar e sintetizar as 
informações, fornecendo um apanhado geral da espécie como recurso pesqueiro 
e fornecendo pistas (como e onde é capturada, seu destino e importância 
relativa), de forma que a publicação não se afaste muito de seu caráter de guia de 
identificação. 

CONCLUSÕES 

Durante os trabalhos de levantamento bibliográfico, entrevistas de campo e 
elaboração das fichas, pôde-se concluir que: 

1) 0 conhecimento da bioecologia da fauna carcinológica nordestina é 
incipiente. Da grande maioria das espécies citadas na lista como ocorrendo no 
Nordeste brasileiro, conhece-se apenas alguns registros de ocorrência, pouco 
revelando sobre os hábitos das espécies e sua interação no ecossistema. Mesmo 
em algumas espécies de interesse comercial, o conhecimento é tão escasso que 
dificulta a tomada de decisões no tocante â administração do recurso pesqueiro. 
Nesse contexto, e durante a confecção das fichas das espécies sujeitas à pesca, 
dois exemplos sobressaíram-se: Carpilius coraffinus (siri-guajá, pata-grossa, siri-
patola), apesar de seu tamanho avantajado e da regularidade com que é 
capturado nos manzuás de lagostas, pouquíssimo se conhece de seus hábitos, 
sua interação com as lagostas, seu papel no ecossistema,  etc.;  e Panulirus 

echinatus (lagosta-pintada), que apesar de rara no continente, é o palinurideo 
mais abundante em formações oceânicas (Atol das Rocas, Penedos de São 
Pedro e São Paulo); no entanto, quase nada se sabe do seu ciclo de vida que 
justifique a sua predominância sobre as outras espécies nestas formações e o 
porque de sua escassez na plataforma continental, dúvidas estas que poderiam 
ajudar a compreender as relações populacionais entre as lagostas de nossa 
costa, recursos da maior importância para o Nordeste do Brasil. 



2) Os registros de distribuição são bastante descontínuos mesmo em regiões 
com caraterísticas homogêneas, realçando a necessidade de coletas sistemáticas 
e integradas entre as instituições de pesquisa da região; 

3) Os crustáceos decápodos constituem uma parcela significativa da fauna 
acompanhante das pescarias, principalmente nos arrastos-de-fundo do camarão 
e na pesca da lagosta com manzuas e redes-de-espera. Com  exceção dos 
arrastos-de-praia realizados por pescadores artesanais onde, após a retirada das 
espécies de valor comercial, permite-se que a fauna acompanhante seja coletada 
pela população presente, nas pescarias industriais ou artesanais direcionadas 
para uma ou poucas espécies, como é o caso das lagostas e camarões 
peneídeos, a quase totalidade da fauna acompanhante é destruída ou descartada 
imediatamente (Rocha &  Franklin Jr.,  com.pess.). 

4) Não existem informações consistentes sobre a prospecção de crustáceos 
de Aguas profundas. Enquanto outros países americanos como Cuba, México e 
EUA já exploram há muito seus recursos de aguas profundas (camarões do 
gênero Sicyonia, lagostas do gênero Justitia), muito pouco se conhece além das 
aguas rasas da plataforma continental nordestina. 

5) Não há uma regulamentação efetiva em relação A captura e 
comercialização de crustáceos ornamentais. Algumas espécies, principalmente 
os camarões-palhaço (Stenopus) e ermitões (Clibanarius, Dardanus e 
Petrochirus), vêm sendo comercializados há muitos anos sem qualquer atenção 
das autoridades competentes para esta atividade. Esta indústria, apesar de ainda 
incipiente em relação aos crustáceos, já vem causando danos visíveis, muitas 
vezes irreparáveis, as populações nativas de peixes ornamentais, urgindo assim 
uma maior atenção quanto a sua regulamentação. 

Dessa forma, numa região onde existe uma enorme diversidade de 
espécies e concentrações reduzidas de grandes cardumes, e num momento em 
que as pescarias tradicionais encontram-se desgastadas por anos de esforços 
crescentes e concentrados em alguns poucos grupos, surge a necessidade de se 
buscar alternativas para alavancar o desenvolvimento da atividade pesqueira. 
Este desenvolvimento, a nosso modo de ver, deve partir de amplas pesquisas de 
base sobre a fauna existente em nossa costa para que se possa avaliar a 
potencialidade de cada recurso. 

Além disso, é compromisso da comunidade técnica e cientifica envolvida 
com a atividade pesqueira, a busca de soluções também para a minimização dos 
desperdícios. As embarcações, o pessoal, as artes de pesca, enfim, todo o 
esforço utilizado na captura involuntária da fauna acompanhante, são dispendidos 
de maneira irracional pela falta de alternativas oferecidas aos grandes e médios 
empresários na transformação deste "lixo" aparente em um produto 
comercialmente viável. Para o desenvolvimento de produtos e técnicas 
adaquadas para o processamento da matéria-prima, é indispensável o 
reconhecimento correto das espécies de que estamos tratando. 



Em aquicultura, um vasto campo a ser desvendado, pesquisadores têm se 
aproveitado desta variedade de espécies, e da fecundidade tropical de grande 
parte delas, com grandes períodos de reprodução (muitas vezes durante o ano 
todo), para a busca de candidatos locais com as características necessárias para 
o sucesso em cultivos (facilidade de obtenção de sementes, resistência e 
adaptabilidade ao confinamento, aceitação de alimento artificial e valor de 
mercado). Nesse sentido, fêmeas ovadas de diversas espécies de camarões e 
caranguejos têm sido coletadas para estudos em larvicultura, gerando a 
necessidade de identificação, até mesmo para um levantamento bibliográfico 
sobre a espécie em questão. 

Com este intuito, de buscar alternativas num momento de transição da 
atividade pesqueira em todo o mundo, quando as capturas sustentáveis 
aproximam-se de seu patamar e a demanda pelo pescado cresce juntamente com 
a escalada da população, é que este trabalho foi concebido e elaborado. 
Esperamos que seja efetivamente utilizado como fonte de consulta e preencha 
seu papel no desenvolvimento de pesquisas e, de maneira geral, da atividade 
pesqueira no Nordeste do Brasil. 
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Lista sistemática dos crustáceos decapodos que ocorrem no Nordeste do Brasil, 
desde o Maranhão até a Bahia (classificação sistemática da ordem Decapada 
adaptada de  Bowman  &  Abele,  1982). 

ORDEM DECAPODA  

SUB-ORDEM  DENDROBRANCHIATA 

Superfamilia PENAEOIDEA  
Família  SOLENOCERIDAE 

Hadropenaeus modestus (Smith, 1885) 
Mesopenaeus tropicalis (Bouvier, 1905) 
Solenocera atlantidis Burkenroad, 1939 
Solenocera geijskesi Holthuis, 1959 
Solenocera necopina Burkenroad, 1939  

Família  PENAEIDAE 
Bentheogennema intermedia (Bate, 1888) 
Hymenopenaeus sp 
Metapenaeopsis goodei (Smith, 1885) 
Metapenaeopsis hobbsi Pérez Farfante, 1971 
Metapenaeopsis martinella Pérez farfante, 1971 
Para penaeus sp 
Penaeus brasiliensis Latreille, 1817 
Penaeus notialis Pérez-Farfante, 1967 
Penaeus schmitti Burkenroad, 1936 
Penaeus subtilis Pérez-Farfante, 1967 
Trachypenaeus constrictus (Stimpson, 1871) 
Trachypenaeus similis (Smith, 1885) 
Xiphopenaeus kroyeri (Heller, 1862)  

Família  SICYONIDAE 
Sicyonia brevirostris Stimpson, 1871 
Sicyonia burkenroadi Cobb, 1971 
Sicyonia dorsalis Kingsley, 1878 
Sicyonia laevigata Stimpson, 1871 
Sicyonia parri (Burkenroad, 1934) 
Sicyonia typica (Boeck, 1864) 

Superfamilia SERGESTOIDEA  
Família  SERGESTIDAE 

Acetes americanus Ortmann, 1893 
Lucifer faxoni Borradaile, 1915 
Lucifer typus (H.Milne Edwards, 1837) 

SUB-ORDEM  PLEOCYEMATA 

INFRAORDEM STENOPODIDAE  
Família  STENOPODIDAE 

Microprosthema semilaeve (von Martens, 1872) 
Stenopus hispidus (Olivier, 1811) 
Stenopus scutellatus Rankin, 1898 



INFRAORDEM CARIDEA 
Superfamilia ATYOIDEA  

Família  ATYIDAE 
Atya scabra (Leach, 1815) 
Ortmannia  mexicana  (Sausurre, 1857)  
Potimirim potimirim  (Muller, 1881)  

Família  OPLOPHORIDAE 
Acanthephyra  eximia  Smith, 1884 
Meningodora moi/is Smith, 1882 
Notostomus brevirostris Bate, 1888  

Família  NEMATOCARCINIDAE . 
Amphiplectus depressus Bate, 1888 

Superfamilia PASIPHAEOIDEA  
Família  PASIPHAEIDAE 

Leptochela carinata Ortmann, 1893 
Leptochela serratorbita Bate, 1888 

Superfamilia RHYNCHOCINETOIDEA  
Família  RHYNCHOCINETIDAE 

Rhynchocinetes rigens Gordon, 1936 
Superfamilia PALAEMONOIDEA  

Família  CAMPYLONOTIDAE 
Campylonotus capensis Bate, 1888  

Família  GNATHOPHYLLIDAE 
Gnathophyfium sp  

Família  PALAEMONIDAE 
Anchistioides antiguensis (Schmitt, 1924) 
Brachycarpus biunguiculatus (Lucas, 1849) 
Brachycarpus holthuisi  Fausto-Filho,  1966 
Leander paulensis Ortmann, 1897 
Leander tenuicomis (Say, 1818) 
Lipkebe holthuisi Chace, 1969 
Macrobrachium acanthurus (Wiegmann, 1836) 
Macrobrachium amazonicum (Heller, 1862) 
Macrobrachium carcinus (Linnaeus, 1758) 
Macrobrachium heterochirus (Wiegmann, 1836) 
Macrobrachium jelskii (Miers, 1877) 
Macrobrachium olfersi (Wiegmann, 1836) 
Nematopalaemon schmitti (Holthuis, 1950) 
Palaemon northropi (Rankin, 1898) 
Palaemon paivai  Fausto Filho,  1967 
Palaemon pandaliformis (Stimpson, 1871) 
Pericfimenaeus ascidiarum Holthuis, 1951 
Periclimenaeus bermudensis (Armstrong, 1940) 
Periclimenes americanus (Kingsley, 1878) 
Periclimenes longicaudatus (Stimpson, 1860) 
Pontonia sp 
Typton sp 

Superfamilia ALPHEOIDEA  
Família  ALPHEIDAE 

Alpheus armillatus H.Milne Edwards, 1837 



Alpheus bouvieri A.Milne Edwards, 1878 
Alpheus cristulifrons Rathbun, 1900 
Alpheus cylindricus Kingsley, 1878 
Alpheus floridanus Kingsley, 1878 
Alpheus formosus Gibbes, 1850 
Alpheus heterochaelis Say, 1818 
Alpheus intrinsecus Bate, 1888 
Alpheus macrocheles (Hailstone, 1835) 
Alpheus malleator Dana, 1852 
Alpheus panamensis Kingsley, 1878 
Alpheus ridleyi Pocock, 1890 
Alpheus rostratripes Pocock, 1890 
Automate sp 
Salmoneus sp 
Synalpheus brooksi Coutière, 1909 
Synalpheus fritzmuelleri Coutière, 1909 
Synalpheus longicarpus (Herrick, 1892) 
Synalpheus minus (Say, 1818) 
Synalpheus townsendi Coutière, 1909  

Família  HIPPOLYTIDAE 
Exhippolysmata oplophoroides (Holthuis, 1948) 
Hippolyte coerulescens (Fabricius, 1775) 
Hippolyte curacaoense Schmitt, 1924 
Hippolyte zostericola (Smith, 1873) 
Janicea antiguensis (Chace Jr, 1972) 
Latreutes fucorum (Fabricius, 1798) 
Latreutes parvulus (Stimpson, 1866) 
Lysmata moorei (Rathbun, 1901) 
Lysmata rathbunae Chace Jr, 1970 
Lysmata wurdemanni (Gibbes, 1850) 
Merguia rhizophorae (Rathbun, 1900) 
Thor floridanus Kingsley, 1878 
Tozeuma carolinense Kingsley, 1878 
Tozeuma serratum A.Milne Edwards, 1881 
Trachycaris restricta (A.Milne Edwards, 1878)  

Família  OGYRIDIDAE 
Ogyrides alphaerostris (Kingsley, 1880)  

Família  PROCESSIDAE 
Ambidexter sp  
Processa  bermudensis (Rankin, 1900)  
Processa  fimbriata Manning & Chace, 1971  
Processa  guyanae Holthuis, 1959  
Processa  hemphilli Manning & Chace, 1971 

Superfamilia PANDALOIDEA  
Família  PANDALIDAE 

Parapandalus miles A.Milne Edwards, 1881 
Plesionika acanthonotus (Smith, 1882) 
Plesionika ensis (A.Milne Edwards, 1881) 

Superfamilia CRANGONOIDEA  
Família  GLYPHOCRANGONIDAE 

Glyphocrangon aculeata A.Milne Edwards, 1881 



INFRAORDEM ASTACIDEA 
Superfamilia ENOPLOMETOPOIDEA 

Família ENOPLOMETOPIDAE 
Enoplometopus antillensis (Lütken, 1865) 

INFRAORDEM THALASSINIDEA 
Superfamila THALASSINOIDEA  

Família  AXIIDAE 
Axiopsis sp  

Família  CALLIANASSIDAE 
Caffianassa guara Rodrigues, 1971 
Callianassa guassutinga Rodrigues, 1966 
Caffianassa marginata Rathbun, 1901 
Caffianassa  mirim  Rodrigues, 1971 
Caffichirus major (Say, 1818) 
Coraffianassa sp 
Ctenocheles holthuisi Rodrigues, 1978 
Lepidophtalmus jamaicense (Schmitt, 1935) 
Neocaffichirus grandimana (Gibbes, 1858)  

Família  UPOGEBIIDAE 
Upogebia acanthura Coelho, 1973 
Upogebia affinis (Say, 1818) 
Upogebia brasiliensis Holthuis, 1956 
Upogebia cumulanta Crane, 
Upogebia leptodactyla Rathbun, 1898 
Upogebia marina Coelho, 1973 
Upogebia noronhensis  Fausto Filho,  1969 
Upogebia  omissa  Correa, 1968 
Upogebia operculata Schmitt, 1924 

INFRAORDEM PALINURA 
Superfamilia PALINUROIDEA  

Família  PALINURIDAE 
Justitia iongimanus (H.Milne Edwards, 1837)* 
Palinustus truncatus A.Milne Edwards, 1880* 
Panulirus argus (Latreille, 1804) 
Panulirus echinatus Smith, 1869 
Panulirus guttatus (Latreille, 1804)* 
Panulirus laevicauda (Latreille, 1817)  

Família  SCYLLARIDAE 
Parribacus antarcticus (Lund, 1793) 
Scyllarides aequinoctialis (Lund, 1793) 
Scyllarides brasiliensis Rathbun, 1906 
Scyllarides deceptor Holthuis, 1963 
Scyllarides deffosi Holthuis, 1966 
Scyllarus americanus (Smith, 1869) 
Scyllarus chacei Holthuis, 1960 
Scyllarus depressus (Smith, 1881)  

Família  SYNAXIIDAE 
Pa/inure//us gundlachi (von Martens, 1878) 



INFRAORDEM ANOMURA 
Superfamilia PAGUROIDEA  

Família  DIOGENIDAE 
Calcinus tibicen (Herbst, 1791) 
Cancel/us calypso Forest & de Saint Laurent, 1967 
Cancel/us omatus Benedict, 1901 
Clibanarius antillensis Stimpson, 1862 
Clibanarius cubensis (Saussure, 1858) 
Clibanarius tricolor (Gibbes, 1850) 
Clibanarius vittatus (Bosc, 1802) 
Dardanus venosus (H.Milne Edwards, 1848) 
lsocheles sawayai Forest & de Saint Laurent, 1967 
lsocheles wurdemanni Stimpson, 1862 
Paguristes calliopsis Forest & de Saint-Laurent, 1967 
Paguristes erythrops Holthuis, 1959 
Paguristes perplexus McLaughlin & Provenzano, 1974 
Paguristes spinipes A.Milne Edwards, 1880 
Paguristes tortugae Schmitt, 1933 
Paguristes triangulopsis Forest & de Saint Laurent, 1967 
Petrochirus diogenes (Linnaeus, 1758)  

Família  PAGURIDAE 
Catapagurus sharreri A.Milne Edwards, 1880 
Iridopa gurus dispar (Stimpson, 1858) 
lridopagurus violaceus de Saint Laurent-Dechancé, 1966 
Nematopaguroides fagei Forest & de Saint Laurent, 1967 
Nematopaguroides pusillus Forest & de Saint Laurent, 1967 
Pagurus brevidactylus (Stimpson, 1859) 
Pagurus criniticomis (Dana, 1852) 
Pagurus leptonyx Forest & de Saint Laurent, 1967 
Pagurus limatulus  Fausto Filho,  1970 
Pagurus miamensis Provenzano, 1959 
Pagurus pro venzanoi Forest & de Saint Laurent, 1967 
Phimochirus holthuisi (Provenzano, 1961) 
Phimochirus occlusus (Henderson, 1888) 
Tomopagurus wassi McLaughlin, 1981  

Família  PARAPAGURIDAE 
Parapagurus bicristatus (A.Milne Edwards, 1880) 
Parapagurus gracilis Henderson, 1888 

Superfamilia GALATHEOIDEA  
Família  GALATHEIDAE  

Munida  brasiliae Coelho, 1973  
Munida  irrasa A.Milne Edwards, 1880  
Munida  miles A.Milne Edwards, 1880  
Munida  spinifrons Henderson, 1885 
Munidopsis erinacea (A.Milne Edwards, 1880)  

Família  PORCELLANIDAE 
Megalobrachium mortenseni Haig, 1962 
Megalobrachium poeyi (Guérin-Méneville, 1855) 
Megalobrachium roseum (Rathbun, 1900) 
Megalobrachium soriatum (Say, 1818) 



Minyocerus angustus (Dana, 1852) 
Pachycheles ackleianus A.Milne Edwards, 1880 
Pachycheles greeleyi (Rathbun, 1900) 
Pachycheles haigae Costa, 1960 
Pachycheles monilifer (Dana, 1852) 
Pachycheles ruse! (Stimpson, 1858) 
Pachycheles rugimanus A.Milne Edwards, 1880 
Petrolisthes amoenus (Guérin, 1853) 
Petrolisthes armatus (Gibbes, 1850) 
Petrolisthes cessacii (A.Milne Edwards, 1880) 
Petrolisthes galathinus (Bosc, 1802) 
Petrolisthes serratus Henderson, 1888 
Pisidia sp 
Porcellana sayana (Leach, 1820) 

Superfamilia HIPPOIDEA  
Família  ALBUNEIDAE 

Albunea gibbesii Stimpson, 1859 
Albunea paretii Guérin-Méneville, 1853 
Lepidopa distincta Correa, 1968 
Lepidopa richmondi Benedict, 1903 
Zygopa michaelis Holthuis, 1960  

Família  HIPP1DAE  
Ementa  portoricensis Schmitt, 1935 
Hippa cubensis (Saussure, 1857) 
Hippa testudinaria (Herbst, 1758) 

INFRAORDEM BRACHYURA  
SEÇÃO  DROMIACEA 

Superfamilia DROMIOIDEA  
Família  DROMIIDAE 

Dromia erythropus (George Edwards, 1771) 
Dromidia antillensis Stimpson, 1858 
Hypoconcha arcuata Stimpson, 1858 
Hypoconcha sabulosa (Herbst, 1758)  

SEÇÃO ARCHAEOBRACHYURA 
Superfamilia CYCLODORIPPOIDEA 

Família CYCLODORIPPIDAE 
Clythrocerus analogus Coelho, 1973 
Clythrocerus carinatus Coelho, 1973 
Clythrocerus granulatus  Rathbun,  1898 
Clythrocerus perpusillus  Rathbun,  1901 

Superfamilia RANINOIDEA 
Família RANINIDAE 

Ranilia saldanhai Costa, 1970 
Raninoides loevis (Latreille, 1825) 
Symethis variolosa (Fabricius, 1793) 



SEÇÃO  OXYSTOMATA 
Superfamilia DORIPPOIDEA  

Família  DORIPPIDAE 
Ethusa mascarone  americana  A.Milne Edwards, 1880 

Superfamilia LEUCOSOIDEA  
Família  CALAPPIDAE 

Calappa gal/us (Herbst, 1803) 
Calappa nitida Holthuis, 1958 
Calappa ocellata Holthuis, 1958 
Calappa sulcata Rathbun, 1898 
Cyclo6s bairdii Stimpson, 1860 
Hepatus gronovii Holthuis, 1959 
Hepatus pudibundus (Herbst, 1758) 
Hepatus scaber Holthuis, 1959 
Osachila antillensis Rathbun, 1893  

Família  LEUCOSIIDAE 
Callidactylus asper Stimpson, 1871 
Ebalia cariosa (Stimpson, 1860) 
Ebalia stimpsonii A.Milne Edwards, 1880 
lliacantha intermedia Miers, 1886 
lliacantha liodactylus Rathbun, 1898 
Iliacantha sparsa Stimpson, 1871 
Iliacantha subglobosa Stimpson, 1871 
Lithodia con/ca Coelho, 1973 
Lithodia  obliqua  Coelho, 1973 
Lithodia  vertiginosa  Coelho, 1973 
Persephona crinita Rathbun, 1931 
Persephona lichtensteinii Leach, 1817 
Persephona mediterranea (Herbst, 1794) 
Persephona punctata (Linnaeus, 1758) 
Speloeophorus elevatus Rathbun, 1898  

SEÇÃO  OXYRHYNCA 
Superfamilia MAJOIDEA  

Família  MAJIDAE 
Acanthonyx dissimulatus Coelho, 1993 
Aepinus septemspinosus (A.Milne Edwards, 1879) 
Arachnopsis filipes Stimpson, 1871 
Batrachonotus brasiliensis Rathbun, 1894 
Chorinus heros (Herbst, 1790) 
Co//odes inermis A.Milne Edwards, 1878 
Epialtoides rostratus Coelho, 1972 
Epialtus bituberculatus H.Milne Edwards, 1834 
Epialtus brasiliensis Dana, 1852 
Epialtus longirostris Stimpson, 1860 
Euprognatha gracilipes A.Milne Edwards, 1878 
Euprognatha rastellifera Stimpson, 1871 
Hemus cristulipes A.Milne Edwards, 1875 
lnachoides forceps A.Milne Edwards, 1879 
Leptopisa setirostris (Stimpson, 1871) 



Leucippa pentagona Milne Edwards, 
Libinia bell/cosa Oliveira, 1944 
Libinia ferreirae  Brito  Capello, 1871 
Lissa brasiliensis Rathbun, 1901 
Macrocoeloma concavum (Miers, 1886) 
Macrocoeloma eutheca (Stimpson, 1871) 
Macrocoeloma laevigatum (Stimpson, 1860) 
Macrocoeloma septemspinosum (Stimpson, 1871) 
Macrocoeloma subparallelum (Stimpson, 1860) 
Macrocoeloma trispinosum (Latreille, 1825) 
Metoporhapis calcarata (Say, 1818) 
Microphrys antillensis Rathbun, 1920 
Microphrys bicornuta (Latreille, 1825) 
Microphrys garthi (Castro, 1953) 
Microphrys interruptus Rathbun, 1920 
Mithraculus coryphe (Herbst, 1801) 
Mithraculus forceps A.Milne Edwards, 1875 
Mithraculus sculptus (Lamarck, 1818) 
Mithrax braziliensis Rathbun, 1892 
Mithrax comutus Sausurre, 1857 
Mithrax hemphiffi Rathbun, 1892 
Mithrax hispidus (Herbst, 1790) 
Mithrax pilosus Rathbun, 1892 
Mithrax verrucosus H.Milne Edwards, 1832 
Mocosoa crebipunctata Stimpson, 1871 
Noto/opas brasiliensis Miers, 1886 
Paradasygius tuberculatus  (Lemos  de Castro, 1949) 
Pe/ia rotunda A.Milne Edwards, 
Picroceroides tubularis Miers, 1886 
Pitho lherminieri (Schramm, 1867) 
Podochela algicola (Stebbing, 1914) 
Podochela brasiliensis Coelho, 1972 
Podochela gracilipes Stimpson, 1871 
Podochela minuscula Coelho, 1972 
Podochela nisei Stimpson, 1860 
Stenocionops furcata furcata (Olivier, 1791) 
Stenocionops spinosissima (Saussure, 1857) 
Stenorhynchus seticornis (Herbst, 1788) 
Teleophrys ornatus Rathbun, 1901 
Teleophrys pococki Rathbun, 1925 
Thoe aspera Rathbun, 1900 
Tyche potiguara Garth, 1952 

Superfamilia PARTHENOPOIDEA  
Família  PARTHENOPIDAE 

Cryptodia concava Stimpson, 1871 
Heterocrypta granulata (Gibbes, 1850) 
Heterocrypta lapidea Rathbun, 1901 
Heterocrypta tommasii Costa, 1959 
Parthenope guerini  (Brito  Capello, 1871) 
Parthenope serrata (H.Milne Edwards, 1834) 
Solenolambrus typicus Stimpson, 1871 



SEÇÃO  BRACHYRHYNCA 
Superfamilia PORTUNOIDEA  

Família  PORTUNIDAE 
Arenaeus cribrarius (Lamarck, 1818) 
Callinectes affinis  Fausto-Filho,  1980 
Callinectes bocourti A.Milne Edwards, 1879 
Callinectes danae Smith, 1869 
Caffinectes exasperatus (Gerstaecker, 1856) 
Callinectes larvatus Ordway, 1863 
Caffinectes omatus Ordway, 1863 
Caffinectes sapidus Rathbun, 1896 
Cronius ruber (Lamarck, 1818) 
Cronius tumidulus (Stimpson, 1871) 
Ovalipes floridanus Hay & Shore, 1918 
Portunus anceps (Saussure, 1858) 
Portunus ordwayi (Stimpsn, 1860) 
Portunus spinicarpus (Stimpson, 1871) 
Portunus spinimanus Latreille, 1819 
Portunus ventralis (A.Milne Edwards, 1879) 

Superfamilia XANTHOIDEA  
Família  CARP ILIIDAE 

Carpilius corallinus (Herbst, 1783)  
Família  XANTHIDAE 

Actaea acantha (H.Milne Edwards, 1834) 
Cataleptodius floridanus (Gibbes, 1850) 
Cataleptodius parvulus (Fabricius, 1793) 
Cycloxanthops denticulatus (White, 1848) 
Domecia acanthophora (Desbonne & Schramm, 1867) 
Edwardsium spinimanum (H.Milne Edwards, 1834) 
Eriphia gonagra (Fabricius, 1781) 
Eutypanopeus abbreviatus (Stimpson, 1860) 
Eurypanopeus dissimilis (Benedict & Rathbun, 1891) 
Eurytium limosum (Say, 1817) 
Hexapanopeus caribbaeus (Stimpson, 1871) 
Hexapanopeus paulensis Rathbun, 1930 
Hexapanopeus schmitti Rathbun, 1930 
Melybia thalamita Stimpson, 1871 
Menippe nodifrons Stimpson, 1859 
Micropanope nutting! (Rathbun, 1898) 
Micropanope pusilla A.Milne Edwards, 1880 
Micropanope spinipes A.Milne Edwards, 1880 
Panopeus americanus Saussure, 1857 
Panopeus bermudensis Benedict & Rathbun, 1891 
Panopeus hartii Smith, 1869 
Panopeus herbstii H.Milne Edwards, 1834 
Panopeus occidentalis Saussure, 1857 
Panopeus rugosus A.Milne Edwards, 1880 
Paractaea rufopunctata  nodosa  (Stimpson, 1860) 
Pilumnus caribaeus Desbonne & Schramm, 1867 
Pilumnus dasypodus Kingsley, 1879 



Pilumnus floridanus Stimpson, 1871 
Pilumnus quoyi Milne Edwards, 1834 
Pilumnus reticulatus Stimpson, 1860 
Platypodiella spectabilis (Herbst, 1794) 
Xanthias inomatus (Rathbun, 1898) 
Xanthodius denticulatus (White, 1848) 
Xanthodius americanus (Saussure, 1857)  

Família  GONEPLACIDAE 
Acidops cessaci (A.Milne Edwards, 1878) 
Bathyplax typhla A.Milne Edwards, 1880 
Chasmocarcinus peresi Costa, 1968 
Chasmocarcinus typicus Rathbun, 1898 
Cyrtoplax spinidentata (Benedict, 1903) 
Nanoplax xanthiformis (A.Milne Edwards, 1880) 

Superfamilia GRAPSOIDEA  
Família  GECARCINIDAE 

Cardisoma ghanhumi Latreille, 1825 
Gecarcinus lagostoma A.Milne Edwards, 1837  

Família  GRAPSIDAE  
Aratus  pisonii (H.Milne Edwards, 1837) 
Cyclograpsus integer H.Milne Edwards, 1837 
Geograpsus lividus (H.Milne Edwards, 1837) 
Goniopsis cruentata (Latreille, 1802) 
Grapsus grapsus (Linnaeus, 1758) 
Metasesarma rubripes (Rathbun, 1897) 
Pachygrapsus grad/is (Sausurre, 1858) 
Pachygrapsus transversus (Gibbes, 1850) 
Percnon gibbesi (H.Milne Edwards, 1853) 
Percnon planissimum (Herbst, 1804) 
Plagusia  depressa  (Fabricius, 1775) 
Planes minutus (Linnaeus, 1758) 
Sesarma angustipes Dana, 1852 
Sesarma crassipes  (Cano,  1893) 
Sesarma curacaoense de Man, 1892 
Sesarma miersii Rathbun, 1897 
Sesarma rectum Randall, 1840 
Sesarma ricordi H.Milne Edwards, 1853 

Superfamilia PINNOTHEROIDEA  
Família  PINNOTHERIDAE 

Dissodactylus crinitichelis  Moreira,  1901 
Para pinnixa hendersoni Rathbun, 1918 
Pinnixa chaetopterana Stimpson, 1860 
Pinnixa cristata Rathbun, 1900 
Pinnixa sayana Stimpson, 1860 
Pinnotheres maculatus Say, 1818 
Pinnotheres ostreum Say, 1817 

Superfamilia OCYPODOIDEA  
Família  OCYPODIDAE 

Ocypode quadrata (Fabricius, 1787)  
Uca  cumulanta Crane, 1943  
Uca  leptodactyla Rathbun, 1898 



Uca  maracoani (Latreille, 1803)  
Uca  mordax (Smith, 1870)  
Uca  rapax (Smith, 1870)  
Uca  salsisitus (Oliveira, 1944)  
Uca  thayeri Rathbun, 1900  
Uca  vocator (Herbst, 1804) 
Ucides cordatus (Linnaeus, 1763)  

Família  PALICIDAE 
Palicus acutifrons (A.Milne Edwards, 1880) 
Palicus affinis A.Milne Edwards & Bouvier, 1899 

Superfamilia CRYPTOCHIROIDEA  
Família  CRYPTOCHIRIDAE . 

Tlogocarcinus coral//cola Verrill, 1908 

* espécies com registros incertos, duvidosos, ou ocorrendo somente na periferia da área em questão. 



Lista sistemática dos crustáceos decápodos sujeitos à ação da pesca no Nordeste 
do Brasil (classificação sistemática da ordem Decapada adaptada de  Bowman  &  
Abele,  1982). 

ORDEM DECAPODA  

SUB-ORDEM DENDROBRANCHIATA 

Superfamilia PENAEOIDEA 

Família  PENAEIDAE 
Meta penaeopsis goodei (Smith, 1885) 
Penaeus brasiliensis Latreille, 1817 
Penaeus notialis Perez-Farfante, 1967 
Penaeus schmitti Burkenroad, 1936 
Penaeus subtilis Perez-Farfante, 1967 
Trachypenaeus constictus (Stimpson, 1871) 
Trachypenaeus similis (Smith, 1885) 
Xiphopenaeus kroyeri (Heller, 1862)  

Família SICYONIDAE 
Sicyonia typica (Boeck, 1864)  

SUB-ORDEM  PLEOCYEMATA 

INFRAORDEM STENOPODIDAE 

Família  STENOPODIDAE 
Stenopus hispidus (Olivier, 1811) 
Stenopus scutellatus Rankin, 1898 

INFRAORDEM CARIDEA 

Superfamilia ATYOIDEA  
Família  ATYIDAE 

Atya scabra (Leach, 1815) 

Superfamilia PALAEMONOIDEA  
Família  PALAEMONIDAE 

Macrobrachium acanthurus (Wiegmann, 1836) 
Macrobrachium amazonicum (Heller, 1862) 
Macrobrachium carcinus (Linnaeus, 1758) 
Macrobrachium heterochirus (Wiegmann, 1836) 
Macrobrachium jelskii (Miers, 1877) 
Macrobrachium olfersi (Wiegmann, 1836) 
Nematopalaemon schmitti (Holthuis, 1950) 



Superfamilia ALPHEOIDEA 
Família HIPPOLYTIDAE 

Exhippolysmata oplophoroides (Holthuis, 1948) 

INFRAORDEM PALINURA 

Superfamilia PALINUROIDEA  
Família  PALINURIDAE 

Justitia longimanus (H.Milne Edwards, 1837)* 
Palinustus truncatus A.Milne Edwards, 1880* 
Panulirus argus (Latreille, 1804) 
Panufirus echinatus Smith, 1869 
Panulirus guttatus Latreille, 1804* 
Panulirus laevicauda (Latreille, 1817)  

Família  SCYLLARIDAE 
Parribacus antarcticus (Lund, 1793) 
Scyllarides aequinoctialis (Lund, 1793) 
Scyllarides brasiliensis Rathbun, 1906 
Scyllarides delfosi Holthuis, 1966  

Família  SYNAXIIDAE 
Palinurellus gundlachi (von Martens, 1878) 

INFRAORDEM ANOMURA 

Superfamilia PAGUROIDEA  
Família  DIOGENIDAE 

Clibanarius vittatus (Bosc, 1802) 
Dardanus venosus (H.Milne Edwards, 1848) 
Petrochirus diogenes (Linnaeus, 1758) 

INFRAORDEM BRACHYURA 
SEÇÃO OXYSTOMATA 

Superfamilia LEUCOSOIDEA 
Família CALAPPIDAE 

Calappa ocellata Holthuis, 1958 
Hepatus pudibundus  (Herbst,  1758) 

SEÇÃO OXYRHYNCA 
Superfamilia MAJOIDEA 

Família MAJIDAE 
Stenorhynchus seticomis  (Herbst,  1788) 



SEC -AO BRACHYRHYNCA 
Superfamilia PORTUNOIDEA  

Família  PORTUNIDAE 
Arenaeus cribrarius (Lamarck, 1818) 
Callinectes affinis  Fausto-Filho,  1980 
Caffinectes bocourti A.Milne Edwards, 1879 
Caffinectes danae Smith, 1869 
Caffinectes exasperatus (Gerstaecker, 1856) 
Caffinectes larvatus Ordway, 1863 
Caffinectes omatus Ordway, 1863 
Caffinectes sapidus Rathbun, 1896 
Cronius ruber (Lamarck, 1818) 
Portunus spinimanus Latreille, 1819 

Superfamilia XANTHOIDEA  
Família  CARPILIIDAE 

Carpilius coraffinus (Herbst, 1783)  

Família  XANTHIDAE 
Eriphia gonagra (Fabricius, 1781) 
Menippe nodifrons Stimpson, 1859 
Panopeus herbstii H.Milne Edwards, 1834 
Panopeus occidentalis Saussure, 1857 

Superfamilia GRAPSOIDEA 
Família GECARCINIDAE 

Cardisoma ghanhumi Latreille, 1825 

Família GRAPSIDAE 
Goniopsis cruentata (Latreille, 1802) 
Plagusia depressa (Fabricius, 1775) 

Superfamilia OCYPODOIDEA  
Família  OCYPODIDAE 

Ucides cordatus (Linnaeus, 1763) 

* espécies com registros incertos, duvidosos, ou ocorrendo somente na periferia da érea em 
questão 



Metapenaeopsis goodei (Smith, 1885)  

NOMES VULGARES: 

Brasil: 

FAO: In - Caribbean velvet shrimp 
Fr - Crevette chamois caraibe 
Es - Camarón gamuza del  Caribe 

CARACTERÍSTICAS: 

Carapaça e abdômen recobertos por pelos curtos e relativamente rígidos e plumosos. Rostro 
armado na parte superior com 9 a 13 dentes após a margem orbital; dente epigástrico afiado por 
detrás da carina rostral. Espinhos antenais, hepáticos e pterigostômicos bem desenvolvidos; 
saliência retangular em forma de dente no ângulo orbital; sulcos não distintos, exceto pelo sulco 
hepático. Olhos grandes e reniformes, achatados na porção superior. Flagelos antenais desiguais 
no comprimento, alcançando o segundo articulo do pedúnculo. Terceiro maxilipede, primeiro e 
segundo pereiópodos providos de espinhos basais. Pequeno espinho  distal  no lado ventral do 
isquio do primeiro pereiópodo. Par de espinhos longos e delgados partindo do esterno entre o 
segundo par de pereiópodos. Segmentos 3 a 6 carinados dorsalmente; carina dos segmentos 4 e 5 
apresentando uma fissura estreita na margem posterior. Telson consideravelmente mais longo do 
que o sexto segmento abdominal; arredondado e vagamente sulcado na parte superior; 
regularmente cônico e afilado; dotado de longos espinhos fixos de cada lado da extremidade 
pontiaguda e de três pares de espinhos articulados na frente dos espinhos laterais, sendo maiores 
os mais posteriores.Petasma do macho excessivamente complicado e assimétrico (para ilustração 
detalhada do petasma ver Pérez-Farfante,1971). 

COLORAÇÃO: 

Corpo sarapintado com cromatóforos rosa-avermelhados por sobre um fundo branco ou creme; 
pereiópodos similares; pereiópodos 1 a 3 amarelados e salpicados com cromatóforos brancos; 
pleópodos 4 e 5 também salpicados com cromatóforos brancos; olhos verde-bronze; antênulas e 
antanas listadas de laranja e branco. 



CARACTERiSTICAS DISTINTIVAS DAS ESPÉCIES SIMILARES DO ATLÂNTICO OCIDENTAL 

Espécies de Penaeus: rostro com dentes nas margens superior e inferior. 

Espécies de Trachypenaeus e Xiphopenaeus kroyeri: telso não apresenta espinhos fixos; não 
possui espinhos na borda interior do primeiro articulo do pedúnculo antenular. 

COMPRIMENTO MÁXIMO TOTAL: 

Machos, 61 mm; fêmeas, 75 mm. 

DISTRIBUIÇÃO GEOGRAFICA: 

Oceano Atlântico Ocidental: Ilhas Bermudas; desde a Carolina do Norte (EUA), ao longo do Golfo 
do México e Caribe até o estado do Espírito Santo (Brasil). 

ECOLOGIA: 

Diversos autores têm registrado a ocorrência deste crustáceo nos mais variados  habitats  
marinhos, desde fundos de lama, areia, cascalho, de conchas quebradas e de algas calcáreas até 
recifes de coral e ambientes rochosos. Encontrado desde a superfície até 329 m. 

CAPTURA, PROCESSAMENTO E IMPORTÂNCIA COMERCIAL: 

Holthuis (1980) cita que a "... espécie é capturada como alimento no Norte e Nordeste do Brasil 
(Pará, Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte, Alagoas e Espirito Santo)... sendo consumida 
fresca ou utilizada na preparação de pratos regionais." Importância comercial secundária ou muito 
reduzida. Ainda de acordo com Holthuis (op.cit.) "...Devido ao seu tamanho reduzido e carapaça 
relativamente dura não é provável que a espécie seja utilizada (pela pesca comercial), exceto 
quando capturada como fauna acompanhante de espécies maiores." 



Penaeus (Farfantepenaeus) brasiliensis Latreille, 1817  

NOMES VULGARES: 

Brasil: Camarão vila-franca (PE), camarão rosa, 
camarão lixo. 

FAO: In - Redspotted  shrimp  
Fr - Crevette royale rose 
Es - Camarón rosado com manchas 

Nacionais:  Brown shrimp, Caribbean brown shrimp,  
pinkspotted  shrimp  (EUA); camarón rojo (México, 
Honduras, Colômbia, Cuba, Nicarágua); langostino 
rosado  con  manchas, langostino amarillo, camarón 
rosado  con  manchas (Venezuela). 

CARACTERÍSTICAS: 

CARINA GASTROFRONTAL 

CARINA ADROSTRAL 

SULCO ADROSTRAL 

CARINA PÔS-ROSTRAL 

Carapaça lisa. Rostro geralmente dotado de 8 ou 9 dentes na margem dorsal e 2 dentes na 
margem ventral; cristas e sulcos adrostrais longos, extendendo-se quase até a margem posterior 
da carapaça; crista pós-rostral muito proeminente, estendendo-se posteriormente até os sulcos 
adrostrais, com um profundo sulco mediano ao longo de todo seu comprimento; cristas 
gastrofrontais presentes. Sulcos dorso-laterais no último segmento abdominal bem definidos, 
variando na largura: mais estreitos nos espécimes da América do Norte e águas caribenhas 
adjacentes (razão entre a quilha dorsal / largura do sulco geralmente 5 ou menos), e mais largo 
em espécimes da América do Sul (razão entre a quilha dorsal / largura do sulco geralmente 
inferior a 2,75). Petasma (nos machos) apresenta projeções distomedianas muito longas, 
concavidades distais amplas, formando auriculos cobertos com espinulos. Télico (nas fêmeas) 
com placas laterais cujos ângulos anteromedianos se estendem como projeções estreitas que 
cobrem completamente o processo posterior; este último pode possuir uma curta e profunda crista 
mediana posteriormente. Para descrições detalhadas do petasma e télico, ver  Fischer  (1978),  
Williams  (1984), Pérez-Farfante(1978, 1988). 



COLORAÇÃO: 

Rosada ou vermelho-amarronzada. Geralmente com uma mancha lateral escura marrom ou 
vermelho-amarronzada na junção entre o terceiro e quarto segmentos abdominais. 

CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DAS ESPÉCIES SIMILARES DO ATLÂNTICO OCIDENTAL: 

Penaeus aztecus: geralmente não apresenta a mancha escura lateral entre o terceiro e quarto 
segmentos abdominais; petasma e télico apresentam formas diferentes. 
Distribuição: Golfo do México (desde o oeste da  Peninsula  de Yucatán) e costa atlântica dos EUA 
(desde o Sul da Flórida até  Martha's Vineyard, Massachusetts).  

Penaeus subtilis: sulcos adrostrais e cristas relativamente curtos, terminando bastante a frente da 
margem posterior da carapaça, sulco mediano (pós-rostral) interrompido; geralmente não 
apresenta a mancha escura lateral entre o terceiro e quarto segmentos abdominais; petasma e 
télico apresentam formas diferentes. 
Distribuição geográfica: Caribe (incluindo a plataforma continental de Honduras), costa atlântica da 
América do Sul até Cabo Frio (Brasil). 

Penaeus notialis: geralmente (aparentemente sempre na América do Sul) não apresenta a mancha 
escura na junção entre o terceiro e quarto segmentos abdominais, distingue-se de P. brasiliensis 
pela configuração do télico e petasma. 
Distribuição geográfica: Caribe (incluindo as Grandes Antilhas, as Ilhas Virgens e a plataforma 
continental de Quintana Roo (México) ), estendendo-se para o Sul ao longo da costa das Américas 
Central e do Sul até Alagoas (segundo Pérez-Farfante (1988), os registros de Ilhéus (BA) até Cabo 
Frio (RJ) necessitam de confirmação). Também encontrado na costa ocidental africana desde a 
Mauritânia até Angola. 

Penaeus duorarum: distingue-se de P. brasiliensis pela configuração do télico e petasma. 
Distribuição geográfica: Desde as Ilhas Bermudas e a Baia de  Chesapeake  (EUA) até o extremo 
Sul da Flórida; no Golfo do México, desde as Ilhas  Dry Tortugas  ao longo da costa dos EUA e 
México até o Cabo Catoche e Ilha Mujeres (México). 

Panaeus setiferus e P. schmitti: sulcos adrostrais e cristas mais curtas, não ultrapassando a 
metade anterior da carapaça, crista pós-rostral muito pouco definida posteriormente; cristas 
gastrofrontais ausentes. 
Distribuição geográfica (P.schmitti): Caribe, de Cuba a  Guadalupe  e de Belize a Venezuela; e ao 
longo da costa sul-americana até Laguna (SC, Brasil). 
Distribuição geográfica (P.setiferus): Costa Leste dos EUA, desde o estado de Nova Iorque até o 
Sul da Flórida; Golfo do México, ao longo da costa americana até Campeche (México). 

Outros gêneros de peneideos: dentes rostrais restritos A margem dorsal, exceto em algumas 
espécies de Funchalia de águas profundas. 

COMPRIMENTO MÁXIMO TOTAL: 

Machos,191 mm; fêmeas, 250 mm. 

DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA: 

Ilhas Bermudas; Costa Leste dos EUA, desde a Carolina do Norte (Cabo  Hatteras)  até o Sul da 
Flórida; ao longo das Antilhas (Caribe) e costa atlântica das Américas Central e do Sul, desde a  
Peninsula  de Yucatán (Cabo Catoche) até Rio Grande (RS, Brasil). No extremo Norte de sua 
distribuição (acima da Flórida), esta espécie é considerada rara. No Golfo do México, somente 
registrada a presença desta espécie nas suas extremidades, isto 6, no nordeste das Marquesas  
Keys  (Baia da Flórida) e da Baia de Campeche até o Cabo Catoche (Yucatán, México) (Pérez-
Farfante, 1988). 



ECOLOGIA: 

Habita a plataforma continental desde o litoral até 365 m de profundidade (raramente), sendo mais 
abundante entre 45 e 65 m em fundos relativamente firmes de lama ou lama e areia. Juvenis e 
subadultos podem ser encontrados em fundos moles de lama em regiões estuarinas. Espécie de 
hábitos noturnos. 

CAPTURA, PROCESSAMENTO E IMPORTÂNCIA COMERCIAL: 

Ao longo de sua distribuição, a espécie é capturada em alguma localidades da Flórida  (Biscayne 
Bay),  costa leste da  Peninsula  de Yucatán, México (Quintana Roo - cerca de 332 tons de 
camarões inteiros em 1975), Nicarágua, Venezuela (na região da Ilha  Margarita)  e, principalmente, 
na região das Guianas e na Baia de Marajó (Brasil), onde são efetuadas as maiores capturas. 
Possui importância comercial limitada no nordeste do Brasil. É também bastante capturado na 
região do estado do Rio de Janeiro. As capturas são efetuadas com redes-de-arrasto de fundo; os 
juvenis e subadultos são capturados nos estuários com tarrafas, redes-de-arrasto manuais e 
puçás. É comercializado principalmente fresco ou congelado. Comercialmente, P. brasiliensis é 

considerado idêntico ao camarão rosa do Norte, P. duorarum, que habita o Golfo do México, sendo 
difícil distinguir as estatísticas de pesca entre estas duas espécies, principalmente para as 
capturas norte-americanas e mexicanas. 



CARINA GASTROFRONTAL 

CARINA ADROSTRAL 

SULCO ADROSTRAL 

CARINA PÓS-ROSTRAL 

Penaeus (Farfantepenaeus) notialis Pérez-Farfante, 1967  

NOMES VULGARES: 

Brasil: Camarão rosa 

FAO: In - Southern pink shrimp 
Fr - Crevette rodché du sud 
Es - Carnarón  rosado  sureho  

Nacionais:  Pink shrimp, candied shrimp  (EUA); 
camarón acaramelado, camarón cocinero, 
camarón carbonero (Cuba);  Pink shrimp  (Belize), 
camarón rojo (Nicarágua); langostino amarillo, 
langostino rosado, camarón rosado  sin  mancha 
(Venezuela), crevette grosse, crevette  blanche  
(Senegal), bangbo (Costa do Marfim), Mudionga 
(Camarões), Rozovoi krevetki (Rússia), kurumaebi-
zoku (Japão). 

CARACTERÍSTICAS: 

Carapaça lisa. Rostro geralmente dotado de 8 ou 9 dentes na margem dorsal e 2 dentes na 
margem ventral; cristas e sulcos adrostrais longos, extendendo-se quase até a margem posterior 
da carapaça, sendo os sulcos profundos e largos posteriormente; crista pós-rostral muito 
proeminente, estendendo-se posteriormente até os sulcos adrostrais, com um profundo sulco 
mediano ao longo de todo seu comprimento; cristas gastrofrontais presentes. Sulcos dorso-laterais 
no último segmento abdominal bem definidos e largos, sendo a razão entre a altura da quilha 
dorsal / largura do sulco geralmente menor que 1,75. Petasma apresentando projeções 
distomedianas curtas, concavidades distais não formam aurfculos, e os ápices das costas ventrais 
encontram-se unidos à porção membranosa adjacente; lado livre das costas provido de espinulos, 
lado fixo com um grupo de dentes grandes. Télico apresentando placas laterais, sendo as 
extremidades anteromedianas divergentes; amplo processo posterior com uma longa e exposta 
crista simples (não bifurcada). Para descrições detalhadas do petasma e télico, ver  Fischer  (1978), 
Pérez-Farfante (1978, 1988). 



COLORAÇÃO: 

Geralmente marrom clara, amarelada ou rosada; em algumas localidades pode apresentar-se 
marrom escura. Não apresenta mancha lateral escura na junção entre o terceiro e quarto 
segmentos abdominais. 

CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DAS ESPÉCIES SIMILARES DO ATLÂNTICO OCIDENTAL 

Penaeus subtilis: sulcos adrostrais e cristas relativamente curtos, terminando bastante a frente da 
margem posterior da carapaça, sulcos estreitos e pouco profundos posteriormente; sulcos 
dorsolaterais do último segmento abdominal estreitos, razão entre a altura da quilha para a largura 
do sulco geralmente maior do que 3 ( geralmente menor do que 1,75 para P.notialis) 
Distribuição geográfica: Caribe (incluindo a plataforma continental de Honduras), costa atlântica da 
América do Sul até Cabo Frio (RJ, Brasil). 

Penaeus brasiliensis: mancha lateral escura geralmente presente na junção do terceiro e quarto 
segmentos abdominais; as populações do Norte desta espécie também são diferenciadas pela 
presença de estreitos sulcos dorsolaterais no Ultimo segmento abdominal. 
Distribuição geográfica: Ilhas Bermudas, Costa atlântica dos EUA (Cabo  Hatteras  (Carolina do 
Norte) até a Flórida), Caribe, Costa atlântica das Américas Central e do Sul desde a  Peninsula  de  
Yucatan  até Rio Grande (RS, Brasil). 

Panaeus setiferus e P. schmitti: sulcos adrostrais e cristas mais curtas, não ultrapassando a 
metade anterior da carapaça, crista pós-rostral muito pouco definida posteriormente; cristas 
gastrofrontais ausentes. 
Distribuição geográfica (P.Schmitti): Caribe, de Cuba a  Guadalupe  e de Belize a Venezuela; e ao 
longo da costa sul-americana até Laguna (SC,Brasil). 
Distribuição geográfica (P.setiferus): Costa Leste dos EUA, desde  Fire Island (NY)  até o Sul da 
Flórida; Golfo do México, ao longo da costa americana até Campeche(México). 

Penaeus duorarum: sulcos dorsolaterais no Ultimo segmento abdominal são estreitos; razão entre 
a altura da quilha dorsal e a largura do segmento geralmente 4 ou mais; uma mancha escura 
geralmente presente na junção entre o terceiro e quarto segmentos abdominais. Até 1967 
P.notialis era tido como uma subespécie de P. duorarum. 
Distribuição geográfica: Desde as Ilhas Bermudas e a Baia de  Chesapeake  (EUA) até o extremo 

Sul da Florida; no Golfo do México, desde as Ilhas  Dry Tortugas  (Flórida) ao longo da costa dos 
EUA até o Cabo Catoche e Ilha Mujeres (México). 

Penaeus aztecus: distingue-se de P.notialis pelas diferenças na conformação do petasma e do 
télico. 
Distribuição: Golfo do México (desde o oeste da  Peninsula  de  Yucatan)  e costa atlântica dos EUA 
(desde o Sul da Flórida até  Martha's Vineyard, Massachusetts).  

Outros gêneros de peneideos: dentes rostrais restritos à margem dorsal, exceto em algumas 
espécies de Funchalia de aguas profundas. 

COMPRIMENTO MÁXIMO TOTAL: 

Machos, 175 mm; fêmeas, 200 mm. 

DISTRIBUIÇÃO GEOGRAFICA: 

Caribe (incluindo as Grandes Antilhas, as Ilhas Virgens e a plataforma continental de Quintana 
Roo (México) ), estendendo-se para o Sul ao longo da costa das Américas Central e do Sul até 
Alagoas (segundo Pérez-Farfante (1988), os registros de Ilhéus (BA) até Cabo Frio (RJ) 
necessitam de confirmação). Também encontrado na costa ocidental africana desde a  Mauritania  
até Angola. 



ECOLOGIA: 

Habita fundos de lama ou areia, ou faixas de areia entre formações rochosas, em regiões costeiras 
desde áreas estuarinas até profundidades de cerca de 120 m (raramente até 700 m), sendo mais 
freqüentes em profundidades entre 3 e 50 m. Embora predominantemente de hábitos noturnos, 
esta espécie também apresenta-se parcialmente ativa durante o dia. Os juvenis são estuarinos e 
os adultos, marinhos. 

CAPTURA, PROCESSAMENTO E IMPORTÂNCIA COMERCIAL: 

Juntamente com Penaeus schmitti, esta é a espécie de maior valor comercial no Caribe, América 
Central, Venezuela e diversas partes do Brasil. 0 esforço de captura da pesca industrial brasileira 
sobre o camarão concentra-se na região Norte do Brasil, principalmente sobre P. subtilis. 
No Nordeste do Brasil, as estatísticas confundem-se com a de outros camarões rosa da região (P. 
brasiliensis, P. subtilis), mas sabe-se que as capturas são realizadas predominantemente pela 
pesca artesanal através de arrastos-de-praia e arrastos-de-fundo nas proximidades da costa e com 
puçás e pequenas redes nos estuários. Os indivíduos são comercializados frescos ou congelados. 



o 4cm 

CARINA ADROSTRAL 

SULCO ADROSTRAL 

CARINA PÓS-ROSTRAL 

Penaeus schmitti Burkenroad, 1936  

NOMES VULGARES: 

Brasil: Camarão legitimo, camarão verdadeiro, 
camarão branco, camarão caboclo. 

FAO: In - Southern white shrimp 
Fr- Crevette ligubam du sud 
Es - Carnarón blanco surerio  

Nacionais:  White shrimp, southern white  (EUA, 
Belize);  Blue shrimp, green shrimp  (EUA); 
Camarón blanco (Cuba, Honduras, Nicarágua, 
Venezuela); cannarón casquiazul (Cuba); chacalin 
(para os juvenis, na Nicarágua); langostino blanco 
(Venezuela). 

CARACTERÍSTICAS: 

Carapaça lisa. Rostro provido de 7 a 9 dentes na margem dorsal e 2 dentes na ventral; cristas e 
sulcos adrostrais curtos, não excedendo a metade anterior da carapaça; cristas gastrofrontais 
ausentes; crista pós-rostral bem definida anteriormente, muito fraca posteriomente, apresentando 
sulco mediano curto e pouco profundo. Sulcos dorsolaterais no último segmento abdominal quase 
imperceptíveis e desprovidos de lábios. Antenas longas, 2,5 a 2,75 vezes o comprimento do 
corpo. Porção  distal  dos lóbulos laterais do petasma lisa, desprovida de suportes na superfície 
interna. Télico sem placas laterais, mas com dois suportes subparalelos na porção anterior do 
esternito XIV, sendo cada suporte seguido posteriormente por uma protuberância arredondada ou  
sub-cônica. 

COLORAÇÃO: 

Geralmente cinza-azulado ou branco-azulado translúcido, As vezes com um tom esverdeado ou 
amarelado. Juvenis e subadultos variam na cor, mas geralmente são de um branco translúcido 
com manchas ou pintas azuis espalhadas pelo corpo. 



CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DAS ESPÉCIES SIMILARES DO ATLÂNTICO OCIDENTAL: 

Penaeus setiferus: distingue-se de P.schmitti pela conformação do petasma e do télico. 
Distribuição geográfica: Costa Leste dos EUA, desde o estado de Nova Iorque até o Sul da 
Florida; Golfo do México, ao longo da costa americana até Campeche (México). 

Outras espécies de Penaeus: cristas e sulcos adrostrais longos, estendendo-se bem além da 
metade anterior da carapaça; crista gastrofrontal presente; crista pós-rostral bem definida ao longo 
de todo o seu comprimento, quase até a margem posterior da carapaça, télico com placas laterais. 

Outros gêneros de peneideos: dentes rostrais restritos A margem dorsal, exceto em algumas 
espécies de Funchalia de águas profundas. 

COMPRIMENTO MÁXIMO TOTAL: 

Machos, 175 mm; fêmeas 235 mm. 

DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA: 

Caribe (Antilhas, de Cuba As Ilhas Virgens e  Guadalupe);  e ao longo da plataforma continental das 
Américas Central e do Sul desde Belize até o Rio Grande do Sul (Brasil). 

ECOLOGIA: 

Habita águas costeiras até 47 m de profundidade, sendo mais comumente encontrado entre 15 e 
30 m. Preferencialmente em substratos de lama, areia e lama ou argilosos; As vezes misturados 
com fragmentos de concha. Pós-larvas e juvenis são encontrados em águas estuarinas com 
fundos de lama contendo muita vegetação e detritos orgânicos. Espécie onívora, alimentando-se 
de algas, detritos orgânicos e diversos animais como vermes, moluscos e crustáceos. Embora de 
hábitos predominantemente diurnos, com picos de atividade crepusculares, em alguma áreas 
parece ser também ativo durante a noite. 

CAPTURA, PROCESSAMENTO E IMPORTÂNCIA COMERCIAL: 

As capturas de P.schmitti confundem-se estatisticamente com as de P.setiferus nas áreas onde 
ambos ocorrem. Em 1975, obtiveram-se os seguintes dados da FAO para camarões brancos no 
Atlântico ocidental: EUA - 26802  ton,  México - 24599  ton,  Cuba - 2700  ton,  Honduras - 1637  ton.  
Sabe-se, no entanto, que as capturas norte-americanas e mexicanas são quase que totalmente de 
P. setiferus. 0 Brasil é um dos maiores produtores de P.schmitti, sendo a produção consumida 
internamente, fresca ou congelada, ou exportada, principalmente para os EUA na forma de caudas 
congeladas. Os indivíduos são capturados por arrastos-de-fundo e arrastos-de-praia, ou coletados 
com pequenas redes e  pups  nos estuários. 



Penaeus (Farfantepenaeus) subtilis Pérez-Farfante, 1967 

o 2 . 7 cm 

NOMES VULGARES: 

Brasil: camarão rosa, camarão lixo, camarão 
vermelho, cabeçudo 

FAO: In - Southern brown shrimp 
Fr - Crevette café 
Es - Carnarón café surerio  

Nacionais:  Brown shrimp, dark shrimp  (EUA);  
Camarán café (Cuba, Honduras, Nicaragua); 
Camarán marron, langostino amarillo 
(Venezuela); short feelered prawn, brown shrimp 
(Guiana).  

CARACTERÍSTICAS: 

CARINA GASTROFRONTAL 

CARINA ADROSTRAL 

SULCO ADROSTRAL 

CARINA POS-ROSTRAL 

Carapaça lisa. Rostro geralmente dotado de 8 ou 9 dentes na margem dorsal e 2 dentes na 
margem ventral; cristas e sulcos adrostrais relativamente curtos, terminando bem depois da 
margem posterior da carapaça, os sulcos estreitando-se posteriormente; crista pós-rostrál bem 
desenvolvida e estendendo-se para trás até os sulcos adrostrais, apresentando o sulco mediano 
interrompido; cristas gastrofrontais presentes. Sulcos dorsolaterais do último segmento abdominal 
bem definidos e estreitos; razão entre a altura da quilha dorsal e a largura do sulco geralmente 
maior do que três. Petasma apresentando projeções distomedianas curtas, concavidades distais 
não formam auriculos, ápicdas costas ventrais fortemente unidos à porção membranosa 
adjacente; lado livre das costa não apresenta dentes, lado fixo com 2 a 4 séries de dentes 
proximamente posicionada Télico apresenta placas laterais com ângulos anteromedianos 
divergentes; processo posterior provido de uma crista mediana exposta e bifurcada anteriormente 
(em forma de Y). 

COLORAÇÃO: geralmente marron, podendo apresentar-se acinzentado ou amarelado. Não 
apresenta mancha lateral escura na junção  antra  o terceiro e quarto segmentos abdominais. 



CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DAS ESPÉCIES SIMILARES DO ATLÂNTICO OCIDENTAL 

Penaeus aztecus, P.brasiliensis, P.duorarum e P.notialis: cristas e sulcos adrostrais muito longos, 
estendendo-se até quase a margem posterior da carapaça; sulco pós-rostral mediano profundo ao 
longo de todo seu comprimento (interrompido em P.subtilis). 
Distribuição geográfica (P.aztecus): Golfo do México (desde o oeste da  Peninsula  de Yucatán) e 
costa atlântica dos EUA (desde o Sul da Flórida até  Martha's Vineyard, Massachusetts).  
Distribuição geográfica (P.brasiliensis): Ilhas Bermudas, Costa atlântica dos EUA (Cabo  Hatteras,  
Carolina do Norte, até a Flórida), Caribe, Costa atlântica das Américas Central e do Sul desde a  
Peninsula  de Yucatán até Rio Grande (RS, Brasil). 
Distribuição geográfica (P.duorarum): Desde as Ilhas Bermudas e a Baia de  Chesapeake  (EUA) 
até o extremo Sul da Flórida; no Golfo do México, desde as Ilhas  Dry Tortugas  (Flórida) ao longo 
da costa dos EUA até o Cabo Catoche e Ilha Mujeres (México). 
Distribuição geográfica (P. notialis): Caribe (incluindo as Grandes Antilhas, as Ilhas Virgens e a 
plataforma continental de Quintana Roo (México) ), estendendo-se para o Sul ao longo da costa 
das Américas Central e do Sul até Alagoas (segundo Pérez-Farfante (1988), os registros de Ilhéus 
(BA) até Cabo Frio (RJ) necessitam de confirmação). Também encontrado na costa ocidental 
africana desde a Mauritânia até Angola. 

Penaeus schmitti e P.setiferus: cristas e sulcos adrostrais curtos, não ultrapassando a metade 
anterior da carapaça; crista pós-rostral muito pouco definida posteriormente; cristas gastrofrontais 
ausentes. 
Distribuição geográfica (P.schmittp: Caribe, de Cuba a  Guadalupe  e de Belize a Venezuela; e ao 
longo da costa sul-americana até Laguna (SC, Brasil). 
Distribuição geográfica (P.setiferus): Costa Leste dos EUA, desde o estado de Nova Iorque até o 
Sul da Flórida; Golfo do México, ao longo da costa americana até Campeche(México). 

Outros gêneros de peneídeos: dentes rostrais restritos A margem dorsal, exceto em algumas 
espécies de Funchalia de Aguas profundas. 

COMPRIMENTO MÁXIMO TOTAL: 

Machos, 152 mm; fêmeas, 205 mm. 

DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA: 

Caribe (Cuba e Antilhas) e ao longo da plataforma continental das Américas Central e do Sul, 
desde Honduras até Cabo Frio (RJ, Brasil). 

ECOLOGIA: 

Encontra-se preferencialmente em fundos de lama, As vezes misturado com areia e/ou fragmentos 
de conchas, desde a superfície até profundidades de cerca de 90 m, raramente encontrado em 
Aguas mais profundas, de até 192 m. Adultos são marinhos; juvenis geralmente estuarinos e 
marinhos, podendo ser encontrados em ambientes hipersalinos. 

CAPTURA, PROCESSAMENTO E IMPORTÂNCIA COMERCIAL: 

Capturado principalmente em Honduras, Venezuela, Guianas, Suriname e Brasil. 0 esforço de 
captura da pesca industrial brasileira sobre o camarão concentra-se na região Norte do Brasil, 
principalmente sobre P. subtilis. 
No Nordeste do Brasil, as estatísticas confundem-se com a de outros camarões da região 
(P.brasiliensis, P.notialis, P.schmittp, mas sabe-se que as capturas são realizadas 
predominantemente pela pesca artesanal através de arrastos-de-praia e arrastos-de-fundo nas 
proximidades da costa e com puçás e pequenas redes nos estuários. Os indivíduos são 
comercializados frescos ou congelados. 



Trachypenaeus constrictus (Stimpson, 1874)  

NOMES VULGARES: 

Brasil: Camarão ferrinho (SP), camarão branco 

FAO: In - Roughneck shrimp 
Fr - Crevette gannbri 
Es - Camarón fijador  

Nacionais:  Roughneck shrimp  (EUA) 

CARACTERÍSTICAS: 

Praticamente toda a região dorsal e a parte anterior das laterais da carapaça densamente coberta 
com pelos; região branquial com pelos escassos, quase imperceptíveis e amplamente espaçados; 
abdômen liso exceto por uma faixa de pelos em cada um dos lados da quilha dorsal dos dois 
últimos segmentos. Rostro apresentando geralmente 7 a 9 dentes ao longo de toda a margem 
dorsal, desprovido de dentes na margem ventral. Carapaça com suturas longitudinais e 
transversais. Os dois últimos pares de pereiópodos mais curtos, ou ligeiramente mais longos do 
que o terceiro, os dáctilos não divididos; exópodos do último par de pereiópodos longos, 
alcançando a extremidade distomediana da base (segundo articulo). Petasma com ângulos 
distolaterais fortemente pronunciados como projegôes em forma de chifre. Télico com densa 
cobertura de pelos no processo mediano do estemito XIII e nas placas laterais; parte anterior do 
processo mediano fortemente convexa ou angulada; limites anteriores das placas laterais também 
fortemente convexos. 

COLORAÇÀO: 

Trans!kid°, com pequenas manchas roxo-acinzentadas; pleópodos rosados. 



CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DAS ESPÉCIES SIMILARES DO ATLÂNTICO OCIDENTAL 

Trachypenaeus similis: tufos de pêlos presentes na metade posterior do abdômen; exopodos do 
último par de pereiopodos curtos, longe de alcançarem a extremidade distomediana da base; 
télico apresentando formato distinto. 
Distribuição geográfica: Atlântico ocidental, desde a Florida (EUA) até São Paulo (Brasil), pasando 
pelo Caribe e Golfo do México. 

Espécies de Penaeus: rostro dentado nas margens dorsal e ventral. 

Xiphopenaeus kroyeri: rostro muito longo, com os dentes restritos A porção basal da margem 
dorsal; carapaça lisa (sem pêlos) 
Distribuição geográfica: Atlântico ocidental, desde a Carolina do Norte (EUA) até Ponta de 
Zimbros (SC, Brasil), estendendo-se pelo Golfo do México e Caribe. 

COMPRIMENTO MÁXIMO TOTAL: 

Machos, 71 mm; fêmeas, 93 mm. 

DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA: 

Atlântico Ocidental: registro mais ao Norte em  Tangier Sound  (Nova  Scotia,  Canadá); Ilhas 
Bermudas,  Virginia  (EUA) em direção Sul através do Golfo do México e Caribe até Bafa de 
Zimbros (SC, Brasil). 

ECOLOGIA: 

Habita preferencialmente fundos de areia ou lama e conchas, desde águas rasas até 91 m de 
profundidades. Raro em águas mais profundas que 50 m. 

CAPTURA, PROCESSAMENTO E IMPORTÂNCIA COMERCIAL: 

Trachypenaeus constrictus é de pouca importância para a pesca comercial.  Eldred  (1959) cita a 
espécie como sendo comum na Florida e reporta que, juntamente com T. similis, perfizeram 7 °/03 
da captura anual de peneideos. Segundo  Joyce  &  Eldred  (1966), a espécie 6 utilizada como isca 
na Florida e, no futuro, pode se tornar comercialmente importante para enlatamento. No Nordeste 
brasileiro e no estado de São Paulo, esta espécie acompanha as capturas de camarões peneideos 
de maior porte. Fausto-Filho (1968) inclui esta espécie na sua compilação dos "Crustáceos 
Decápodos de Valor Comercial ou Utilizados como Alimento no Nordeste Brasileiro", listando-a, 
porém, como possuindo valor comercial insignificante. 

BSLC  Adri 



Trachypenaeus similis (Smith, 1885)  

NOMES VULGARES: 

Brasil: Camarão ferrinho 

FAO: In - Yellow roughneck shrimp 
Fr - Crevette gambri jaune 
Es - Camarón fijador amarillo  

Nacionais: Roughback  shrimp  (EUA), camarón fijador (Cuba) 

CARACTERÍSTICAS: 

Toda a região dorsal e a parte anterior lateral da carapaça densamente cobertas com pêlos; região 
branquial com pelos escassos, quase imperceptíveis e amplamente espaçados; manchas de pêlos 
presentes na metade posterior do abdômen. Rostro com geralmente 7 a 9 dentes distribuídos ao 
longo de toda a margem dorsal, desprovido de dentes na margem ventral. Carapaça com suturas 
longitudinais e transversais. Os dois últimos pares de pereiópodos mais curtos, ou ligeiramente 
mais longos do que o terceiro, os dáctilos não divididos; exápodos do último par de pereiópodos 
curtos, longe de alcançarem a extremidade distomediana da base (segundo articulo). Petasma 
com ângulos distolaterais fortemente pronunciados como projeções em forma de chifre. Télico 
desprovido de pêlos; limite anterior do processo mediano no estemito XIII quase reto ou côncavo, 
e limites anteriores das placas laterais no estemito XIV praticamente retas. 

COLORAÇÃO: 

Translúcido, com pequenas manchas amarelas/alaranjadas; pereiópodos e pleópodos 
alaranjados/avermelhados com pintas brancas; urópodos vermelhos com as extremidades 
brancas. 



CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DAS ESPÉCIES SIMILARES DO ATLÂNTICO OCIDENTAL 

Trachypenaeus constrictus: abdômen liso (sem pêlos) exceto por uma estreita faixa de pêlos em 
cada um dos lados da quilha dorsal dos dois últimos segmentos; exópodos do último par de 
pereiópodos longo, quase alcançando a extremidade distomediana da base; télico apresenta 
formas diferenciadas. 
Distribuição geográfica:  Tangier Sound  (Nova  Scotia,  Canadá); Ilhas Bermudas,  Virginia  (EUA) em 
direção Sul através do Golfo do México e Caribe até Baia de Zimbros (SC, Brasil). 

Espécies de Penaeus: rostro dentado nas margens dorsal e ventral. 

Xiphopenaeus kroyeti: rostro muito longo, com os dentes restritos à porção basal da margem 
dorsal; carapaça lisa (sem pêlos) 
Distribuição geográfica: Atlântico ocidental, desde a Carolina do Norte (EUA) até Ponta do 
Zimbros (SC, Brasil), estendendo-se pelo Golfo do México.e Caribe. 

COMPRIMENTO MÁXIMO TOTAL: 

Machos, 72 mm; fêmeas, 104 mm. 

DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA: 

Atlântico Ocidental: desde a Flórida (EUA) até São Paulo (Brasil), passando pelo Caribe e Golfo 
do México. 

ECOLOGIA: 

Habita fundos de lama e areia de 2 a 92 m de profundidade. Aparentemente raros além de 75 m. 

CAPTURA, PROCESSAMENTO E IMPORTÂNCIA COMERCIAL: 

Esta espécie, assim como T. constrictus, é capturada acidentalmente como fauna acompanhante 
dos arrastos de camarões peneideos de maior porte (Penaeus). Na Flórida, na região de  Tortuga,  
os espécimes maiores são capturados ocasionalmente juntamente com Penaeus duorarum  (Joyce  
&  Eldred,  1966). No Brasil a espécie é capturada na região da foz do Amazonas, sendo, porém, de 
importância secundária e somente utilizada localmente. Embora não existam registros de 
utilização comercial desta espécie no nordeste brasileiro, estes indivíduos são capturados 
ocasionalmente e utilizados localmente como isca ou como alimento. 



Xiphopenaeus kroyeri (Heller, 1862)  

NOMES VULGARES: 

Brasil: Camarão sete-barbas, camarão chifrudo, piticaia 

FAO: In - Atlantic seabob 
Fr - Crevette seabob (de l'Atlantique) 
Es - Carnarón siete  barbas 

Nacionais: Seabob (EUA); camarón blanco (Venezuela);  coarse shrimp, large prawn  (Guiana), redi 
sara-sara, bugi sara-sara (Suriname). 

CARACTERÍSTICAS: 

Carapaça e abdômen lisos. Rostro tão comprido quanto, ou mais comprido que a carapaça, com 
uma crista basal alta dotada de, geralmente, 5 dentes dorsais e uma longa extremidade curvada 
para cima; margem ventral do rostro desprovida de dentes. Carapaça com dente epigástrico atrás 
da série rostral sobre uma carina pós-rostral arredondada extendendo-se desde a base do rostro; 
suturas transversais ausentes nos adultos; sulco hepático alcançando a margem anterior e 
contíguo com o sulco branquicardiaco alcançando quase o limite posterior; espinhos hepático e 
antenal presentes. Oltimos dois pares de pereiópodos longos e delgados, seus dáctilos alongados, 
finos e divididos em diversos artículos. Petasma com ângulos distolaterais fortemente 
pronunciados como projeções em forma de chifre. Télico com uma placa ampla e quase elíptica 
no esternito XIV precedida por um lábio estreito terminando em uma pequena projeção mediana. 

COLORAÇÃO: 

Esbranquiçada com a parte ventral amarelada; ou amarelada, com amarelo mais intenso 
ventralmente. Ocasionalmente acinzentada. Extremidade do rostro e flagelos antenais 
avermelhada; pereiópodos rosados ou alaranjados/amarelados; pleópodos e urópodos amarelados 
na base e rosados distalmente; telso e último segmento abdominal ocasionalmente rosados. 



CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DAS ESPÉCIES SIMILARES DO ATLÂNTICO OCIDENTAL 

Outros peneideos de interesse econômico: rostro curto, dotado de dentes em ambas as margens 
(espécies de Penaeus) ou ao longo de toda a margem dorsal (espécies de Trachypenaeus) 

COMPRIMENTO MÁXIMO TOTAL: 

Machos, 115 mm; fêmeas 140 mm. 

DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA: 

Oceano Atlântico ocidental, desde a Carolina do Norte (entre o Cabo  Hatteras  e o Cabo  Lookout),  
Golfo do México e Caribe, até Ponta do Zimbros (SC, Brasil). 

ECOLOGIA: 

Habita uma estreita faixa ao longo da costa, sobre fundos de lama ou arenosos, raramente 
alcançando 70 m de profundidade. É abundante somente em águas rasas (até cerca de 27 m) e as 
maiores concentrações encontram-se a profundidades de 18 m ou menos. Hábitos 
caracteristicamente diurnos, sendo as maiores capturas realizadas durante o dia. Espécie marinha 
com boa tolerância para águas salobras, comumente encontrada em estuários. 

CAPTURA, PROCESSAMENTO E IMPORTÂNCIA COMERCIAL: 

Nos Estados Unidos, esta é a espécie mais importante capturada comercialmente na região entre  
Pensacola  (Noroeste da Florida) e o Texas, estando a região mais produtiva localizada na costa 
da  Louisiana  (Holthuis, 1980). As capturas anuais (em toneladas) totalizaram 2100 (em 1973), 
2994 (1974), 3182 (1975) e 514 (1976). No México, é capturado somente em  Ciudad del  Carmen 
(ao Sul do Golfo). Pequenas capturas são realizadas em Honduras, Nicarágua, Costa Rica, 
Colômbia, Venezuela,  Trinidad,  Guiana, Suriname e Guiana Francesa. As maiores capturas desta 
espécie concentram-se no Brasil  (Fischer,  1978), nas regiões Norte, Nordeste e no estado de 
Santa Catarina. Para o Nordeste brasileiro, Fausto-Filho (1968) considerou esta espécie como 
sendo de grande valor comercial, registrando que representou 50% das capturas totais de 
camarões nos Estados do Ceará e Rio Grande do Norte no ano de 1966. Num registro anterior 
(1965), o mesmo autor reportou que 90% das capturas totais de camarões desembarcadas na 
cidade de Fortaleza (CE) pertenciam a esta espécie. Nos EUA, os indivíduos são descascados 
(apesar do filé render apenas 35% do peso inteiro) e enlatados ou congelados. No Brasil, as 
capturas que não são consumidas localmente (fresco, descascado ou salgado e seco), são 
exportadas (descascado e congelado). 



Sicyonia typica (Boeck, 1864) 

10 mm  

NOMES VULGARES: 

Brasil: Camarão da pedra 

FAO: In - Kinglet rock shrimp 
Fr - Boucot roitelet 
Es- Carnarón reyecito  

Nacionais:  Rock shrimp  (EUA; utilizado para outras espécies do gênero); camarón reyecito (Cuba) 

CARACTERÍSTICAS: 

Exosqueleto recoberto por pêlos curtos e densos, mais evidentes dorsal do que ventralmente, 
especialmente no abdômen. Rostro estendendo-se até a metade do comprimente do olho, 
direcionado obliquamente para cima, armado dorsalmente com 1 ou 2 pequenos dentes sem 
contar a ponta do rostro.  Carina  pós-rostral com 2 ou 3 dentes, sendo os dois últimos posteriores 
ao nível do espinho hepático (o terceiro dente, quando presente, pode parecer que faz parte da 
série  rostra!).  Angulo antenal dotado de pequeno espinho, geralmente grosseiro e não afiado. 
Abdômen com carina tergal profundamente entalhada posteriormente nos segmentos 1 a 5; 
segmento 1 com a carina formando um dente anterior elevado; segmento 5 com a carina 
terminando posteriormente num dente curto; segmento 6 com a carina formando um dente 
direcionado posteriormente. Pleura dos primeiros quatro segmentos com um dente agudo 
direcionado lateroventralmente na margem anteroventral (progressivamente proeminente 
posteriormente). Segmentos 5 e 6 com dente na extremidade posteroventral da pleura, sendo o do 
segmento 5 geralmente pequeno e retangular. Sulcos abdominais profundos e bem definidos. 
Segmento 1 com sulcos posteromedianos e anteromedianos conetados ventralmente; segmento 2 
com sulcos tergais anterior e posterior conectados dorsalmente e ventralmente. Telso geralmente 
desprovido de espinhos subterminais. 

COLORAÇAO: 

Pontos azulados no abdômen são proeminentes no animal vivo; mancha vermelha brilhante 
envolvendo o rostro. 



CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DAS ESPÉCIES SIMILARES DO ATLÂNTICO OCIDENTAL 

Sicyonia brevirostris: carina (crista) pós-rostral com 3 ou 4 dentes posteriores ao nível do espinho 
hepático. 
Distribuição geográfica: Golfo do México, Cuba, Bahamas e costa leste dos EUA até a  Virginia.  

Sicyonia laevigata e S.  parr!:  ausência de espinhos antenais 
Distribuição (S.laevigata): Carolina do Norte até o noroeste da Flórida (EUA); Antilhas, Colômbia 
até Santa Catarina (Brasil). 
Distribuição (S.pam): Carolina do Norte (EUA), Golfo do México, Antilhas até Bahia (Brasil). 

Sicyonia dorsalis, S.burkenroadi e S.stimpsoni: somente um dente na carina dorsal posterior ao 
espinho hepático (dois dentes em S.typica) 

Distribuição (S.dorsalis): Carolina do Norte ao Texas (EUA); Colômbia A Guiana Francesa; Ceará 
a Santos(SP) e Santa Catarina (Brasil). 
Distribuição (S.burkenroadi): desde a Carolina do Norte, Golfo do México até Bahia (Brasil). 
Distribuição (S.stimpso4 da Carolina do Norte ao oeste da Flórida (EUA); Barbados; Colômbia a 
Suriname. 

COMPRIMENTO MÁXIMO TOTAL: 

Machos, 77 mm; fêmeas 74 mm. 

DISTRIBUIÇÃO GEOGRAFICA: 

Desde  Wrightsville Beach,  Carolina do Norte (EUA) em direção ao Sul através do Golfo do México 
e Caribe (incluindo as Antilhas e Américas Central e do Sul) até a Ilha de Santa Catarina (SC, 
Brasil). 

ECOLOGIA: 

Habita fundos de pedra, lama e algas desde as linhas de maré até 101 m.  Randall  (1967) 
encontrou indivíduos deste gênero no conteúdo estomacal de pargos  (yellowtail snapper). Williams  
(1984), citando diversos autores, nota que a dieta de Sicyonia brevirostris é composta de 
moluscos, crustáceos e poliquetas, e que os hábitos alimentares são noturnos. 

CAPTURA, PROCESSAMENTO E IMPORTÂNCIA COMERCIAL: 

Segundo  Hildebrand  (1954) esta espécie é capturada comercialmente no Golfo de Batabanó 
(Cuba) e ocorre em quantidades comercialmente exploráveis na Baia de Campeche (México). É 
interessante notar que as capturas de Sicyonia brevirostris, espécie ocorrente somente do Golfo do 
México para o Norte, tem sofrido considerável aumento nos últimos vinte anos, somente no EUA, 
de 909  ton  (em 1975) e 1080  ton  (1976-77) para 1665  ton  (1979). Cardumes gigantescos de 
S.brevirostris foram encontrados ao largo de Contoy, na  Peninsula  de Yucatán, em 1973, que 
produziram capturas de até cerca de 3  ton  por noite por uma (mica embarcação. No Brasil, 
S.typica é de importância econômica secundária e somente vendida localmente para consumo 
direto (Holthuis, 1980). As espécies de Sicyonia também são capturadas acidentalmente como 
fauna acompanhante da pesca de arrasto de camarões peneídeos ao longo da costa brasileira. 



NOMES VULGARES: 

Brasil: Camarão-palhaço 

FAO: In - Banded coral shrimp 
Fr- 
Es -  

Stenopus hispidus (Olivier, 1811)  

Nacionais:  Banded coral shrimp, bandanna shrimp, barber-shop shrimp, barber-pole shrimp, cleaner 
shrimp, porcelain shrimp, spiny shrimp  (EUA). 

CARACTERÍSTICAS: 

Carapaça densamente coberta com espinulas dispostas em fileiras mais ou menos distintas; fileira dorsal 
dupla de 4-6 estendendo-se desde o rostro até o sulco cervical. Rostro delgado, reto, triangular na base, 
comprimido perto do ápice, não sobrepassando a articulação entre os dois últimos artículos do pedúnculo 
antenular; armado dorsalmente com 6 a 8 espinhos reforçados, o ultimo indo além do ápice, e 
lateralmente com fileiras de 2 a 8 espinhos (alguns diminutos) direcionados obliquamente para cima; 
ornamentado na parte de baixo com setas plumosas. Pedúnculos oculares com espinulos dorsalmente, 
aqueles na base da  cornea  às vezes curvados para além desta. Pedúnculo antenular com o terceiro 
articulo mais curto; o primeiro com fileira marginal dorsodistal de espinulos, o segundo com espinulos 
espalhados geralmente em fileiras, e o ultimo com espinulos dorsais e ventrais apontando para frente. 
Terceiro par de pereiopodos muito fortes, geralmente simétrico, artículos armados de forma variada com 
espinulos comprimidos parecendo formar carinas; isquio com fileiras de 9 a 23 espinulos fracos dorsais e 
ventrais; mero com 2, raramente 1, fileira dorsal de 10 a 18 espinulos, fileira ventral de 7 a 16, todos 
aumentando em tamanho distalmente; carpo estreitando-se abruptamente  proximo  à base; dáctilo com 
fileira dorsal de espinulos. Abdômen com superfície ventral do sexto segmento espinulosa, e macho com 
1 espinho mediano ventral em cada segmento. Pleura do primeiro segmento terminando em dois dentes 
pontiagudos. Telson terminando em dois espinhos não afiados. 
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COLORAÇÃO: 

Corpo e apêndices brancos com faixas vermelhas; mancha vermelha na parte anterior da carapaça; 
bases dos pereiopodos azuis em adultos de grande porte; antenas e antênulas brancas; olhos 
amarronzados; "cacho" de ovos carregado pela fêmea de coloração turquesa, arroxeado ou verde. 

CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DAS ESPÉCIES SIMILARES DO ATLÂNTICO OCIDENTAL 

Stenopus scutellatus: rostro armada ventralmente com 6 a 8 espinhos (rostro sem espinhos ventrais em 
S.hispidus); coloração amarela marcadamente distinta. 
Distribuição geográfica: Bermuda; Carolina do Sul (EUA), Golfo do México até Fernando de Noronha e 
Rio Grande do Norte (Brasil). 

COMPRIMENTO MÁXIMO TOTAL: 

62 mm.  

DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA: 

Oceano Atlântico Ocidental: Bermuda; Carolina do Norte, Florida (EUA); Golfo do México até Fernando 
de Noronha e Espirito Santo (Brasil). 
Indo-Pacifico:  Africa  do Sul; Mar Vermelho; Japão; Havaí; Austrália e Nova Zelândia. 
Apesar da distribuição caracteristicamente circuntropical, não existem registros para o Atlântico e 
Pacifico orientais. 

ECOLOGIA: 

Habita águas costeiras, geralmente além das zonas turbulentas de marés ou sujeitas à ação das ondas, 
raramente até 200 m. Encontrado geralmente aos pares em locais de água limpa, em fendas ou grutas 
nos arrecifes, recifes de corais, fundos de pedra ou de algas calcáreas. S. hispidus apresenta um tímido 
comportamento limpador, aparentemente atraindo os peixes para sua toca com as antenas brancas e 
brilhantes, para então capturar seus parasitas externos com os longos apêndices, procurando não se 
expor muito para fora da toca. 

CAPTURA, PROCESSAMENTO E IMPORTÂNCIA COMERCIAL: 

No Nordeste brasileiro, estes indivíduos são capturados por mergulhadores, em profundidades de 1 a 20 
m, com pequenas redes, manualmente ou com êmbolos. Possuem grande valor ornamental, sendo 
comercializados vivos para lojas de aquário ou atacadistas, localmente ou para os grandes centros 
consumidores do Sudeste e Sul do Brasil. 
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NOMES VULGARES: 

Stenopus scutellatus Rankin, 1898 

Brasil: Camarão-palhaço amarelo 

FAO: In - Golden coral shrimp 
Fr- 
Es -  

Nacionais:  Golden coral shrimp, cleaner shrimp  (EUA). 

CARACTERÍSTICAS: 

Carapaça densamente recoberta com espinulos delgados dispostos em fileiras mais ou menos 
longitudinais; fileira dupla estendendo-se desde a base do rostro até o sulco cervical. Rostro 
ligeiramente triangular na base, comprimido perto do ápice, delgado, reto, quase tão extenso 
quanto a carapaça, indo além do pedúnculo antenular; 10 a 11 fortes espinhos dorsais, 0 a 3 
laterais, 6 a 8 ventrais. Pedúnculos oculares com espinhos diminutos. Pedúnculo antenular com o 
terceiro articulo mais curto; estilocerito pequeno porém mais distinto do que em S. hispidus. 
Primeiro e segundo pereiópodos com o carpo geralmente apresentando um espinho dorsalmente, 
os outros lisos. Terceiro par muito forte, geralmente simétrico; isquio com fileiras de 3 a 5 
espinulos dorsal e ventralmente; mero com fileiras semelhantes de 9 a 15 espinulos e algumas 
espalhadas lateralmente; carpo estreitando-se gradativamente em direção à base, dorsalmente 
com 3 fileiras divergentes de 7 a 11 espinulos, ventralmente com 2 fileiras de 4 a 6 espinulos; 
própodo com fileira dorsal de 11 a 14 espinulos, alguns em fileiras lateralmente; dáctilo com 
espinulos dorsais. Abdômen semelhante a S. hispidus. 



COLORAÇÃO: 

Padrão geral de coloração igual a Stenopus hispidus, exceto pelo fundo amarelo-claro ou amarelo-
limão ao invés de branco. 

CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DAS ESPÉCIES SIMILARES DO ATLÂNTICO OCIDENTAL 

Stenopus hispidus: rostro desarmado ventralmente (S.scutellatus com 6 a 8 espinhos); coloração 
marcadamente distinta. 
Distribuição geográfica: Oceano Atlântico ocidental: Bermuda; Carolina do Norte, Flórida (EUA); 
Golfo do  Mexico  até Fernando de Noronha e Espirito Santo (Brasil). Indo-Pacifico:  Africa  do Sul; 
Mar Vermelho; Japão; Havaí; Austrália e Nova Zelândia. 

COMPRIMENTO MÁXIMO TOTAL: 

40 mm  

DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA: 

Bermuda; Carolina do Sul (EUA), Golfo do  Mexico  até Fernando de Noronha e Rio Grande do 
Norte (Brasil). 

ECOLOGIA: 

Vive aos pares em esponjas, reentrâncias e tocas em fundos de pedra, concha ou recifes de coral 
de regiões costeiras rasas, raramente até 113 m. Comportamento limpador semelhante a S. 
hispidus. 

CAPTURA, PROCESSAMENTO E IMPORTÂNCIA COMERCIAL: 

No Nordeste brasileiro, estes indivíduos são capturados por mergulhadores, em profundidades de 
1 a 20 m, com pequenas redes, manualmente ou com êmbolos. Possuem grande valor 
ornamental, sendo comercializados vivos para lojas de aquário ou atacadistas, localmente ou para 
os grandes Centros consumidores do Sudeste e Sul do Brasil. Sua ocorrência é bem mais rara do 
que a de S. hispidus. 



Atya scabra (Leach, 1815)  

NOMES VULGARES: 

Brasil: Camarão da pedra; conca (região Norte); curuca, coruca, cruca (PE); guaricuru (segundo 
Marcgraf, 1648) 

FAO: In - Camacuto shrimp 
Fr - Saltarelle camacuto 
Es - Camarón camacuto  

Nacionais: Chacales (México); camacuto (Venezuela); guabara (Porto Rico), bouc (Martinica); 
cacador  (Guadalupe).  

CARACTERISTICAS: 

Rostro agudo e carinado até a porção pós-ocular, apresentando um sulco longitudinal em cada 
lado da carina; o ápice sobrepassa ligeiramente a extremidade  distal  do primeiro segmento da 
antênula; a carina inferior possui, em muitos casos, 1 ou 2 espinhos perto do ápice. Espinho 
antenal bem desenvolvido e ligeiramente voltado para cima; espinho pterigostômico agudo e 
proeminente; o local do espinho hepático esta ocupado por uma depressão. Carapaça ligeiramente 
pubescente; superfície coberta de poros. 
Somitos abdominais possuem pleuras bem desenvolvidas; a terceira, quarta e quinta apresentam 
uma fileira de pequenos espinhos sobre a margem inferior. 0 abdômen apresenta ligeira 
pubescência e poros disseminados. 
0 terceiro maxilipede, quanto distendido, chega ao nível do bordo  distal  do pedúnculo antenular. 
Os dois primeiros pereiópodos são pequenos e delgados, o primeiro sendo ligeiramente menor do 
que o segundo. 0 carpo é curto, com a superfície  distal  muito côncava; as quelas possuem 
estrutura típica do gênero; o pincel de cerdas é da largura do isquio e do mero juntos. Terceiro par 
de pereiópodos maior e mais robusto; o mero é grosso; a superfície externa leva seis fileiras de 
tubérculos muito proeminentes, ladeadas por pêlos; o dáctilo possui uma unha aguda e forte. 0 
quarto e quinto pereiópodos são bem menores que o terceiro; a ornamentação é parecida com o 
terceiro, mas a porção  distal  do mero, carpo e própodo possuem um espinho cônico largo. 



CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DAS ESPÉCIES SIMILARES DO ATLÂNTICO OCIDENTAL 

Potimirim potimirim: carpo do segundo par de pereiópodos mais comprido que largo e geralmente 
não é profundamente excavado na porção anterior. 
Distribuição geográfica: bacias hidrográficas da Flórida (EUA); rios costeiro do Nordeste e Sudeste 
do Brasil. 

COMPRIMENTO MÁXIMO TOTAL: 

Machos, 98 mm; fêmeas, 65 mm. 

DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA: 

Bacias hidrográficas do México, das Antilhas, e da América do Sul. No Brasil, em rios costeiros 
desde o Pará até o litoral de São Paulo. 

ECOLOGIA: 

Espécie de águas doces. Habita trechos em corredeira rápida, sob pedras (Ramos-Porto e 
Palácios, 1981). 

CAPTURA, PROCESSAMENTO E IMPORTÂNCIA COMERCIAL: 

Villalobos (1943) reporta que a espécie é utilizada como alimento em Vera Cruz (México), assim 
como Devant (1963) descreve-a como de importância comercial local na Venezuela. Gundlach 
(1887) e  Rathbun  (1901) reportaram a espécie sendo vendida em mercados de San  Juan  (Porto 
Rico). 
No Nordeste do Brasil, Fausto-Filho (1968) lista-a como sendo de valor comercial moderado, e 
Oliveira (1945) cita que Atya scabra é utilizada como alimento no interior de Pernambuco e que 
"constitui um prato saboroso" quando bem preparado. Coelho  (in  Holthuis,1980) indica que a 
espécie é vendida nos mercados de Recife (PE, Brasil) onde é de importância comercial 
considerável para as populações ribeirinhas. 
Os indivíduos são capturados manualmente, ou com o auxilio de armadilhas iscadas. 
Comerializados frescos ou secos. 



Macrobrachium acanthurus (Wiegmann, 1836)  

NOMES VULGARES: 

Brasil: Camarão de água doce; camarão do rio (PE), camarão canela (NE) 

FAO: In - Cinnamon river prawn 
Fr - Bouquet cannelle 
Es - Camarón  canela 

Nacionais: Langostino, carnarón prieto, acayama, camarón de rio (México), carnarón de rio, 
carnarón brazo largo (Venezuela). 

CARACTERÍSTICAS: 

Rostro quase reto, indo ligeiramente além da escala antenal; margem superior levemente 
arqueada na porção basal, com 9 a 11 dentes, os proximais mais juntos do que os distais; 
primeiros dois dentes na carapaça por detrás da órbita, segundo dente algumas vezes 
parcialmente sobre a margem posterior da órbita e separado do primeiro dente por uma distância 
maior do que aquela entre os outros dentes proximais; margem inferior com 4 a 7 (geralmente 6) 
dentes, os proximais mais juntos do que os distais. Carapaça lisa, com pêlos curtos especialmente 
na região anterolateral; espinho antenal um pouco abaixo da órbita e ligeiramente afastado da 
margem; espinho hepático atrás e um pouco abaixo do espinho antenal. Primeiro par de 
pereiópodos quelado e As vezes parte do carpo indo além da escala antenal; segundo par 
igualmente quelado, com carpo e As vezes parte do mero indo além da escala antenal; dáctilos 
delgados, densamente pilosos ao longo de todo o comprimento, ligeiramente mais curto que a 
palma, lado cortante com um dente em cada, precedido por uma fileira de cerca de 4 denticulos; 
palma alongada, cilíndrica, com diversas fileiras longitudinais de espinulos; carpo e mero 
apresentam espinulos como a palma. Artículos dos 3 últimos pereiópodos com numerosos 
espinulos densamente distribuídos. Abdômen liso; pleura do quinto segmento terminando em 
ângulo agudo. Telso 1,5 vezes o comprimento do sexto segmento, com pares de espinho dorsais 
no meio e a 3/4 do comprimento; margem posterior terminando em ponto mediano afiado ladeado 
por 2 pares de espinulos, o par interno sobrepassando o ponto mediano. 



COLORAÇÃO: 

Esverdeada ou amarelo-clara com manchas avermelhadas; carapaça com uma lista dorsal 
mediana de laranja avermelhado ou amarronzado, ocasionalmente com faixas vermelhas 
lateralmente; quelipedes esverdeados tornando-se azuis distalmente, articulação alaranjada; 
abdômen com lista dorsal mediana similar á carapaça, pleuras verdes com extremidades azuis 
listadas de vermelho; ovos verdes. 

CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DAS ESPÉCIES SIMILARES DO NORDESTE DO BRASIL: 

Macrobrachium amazonicum: telso estreita-se gradativamente num ângulo agudo até terminar 
num ápice delgado que sobrepassa os espinho posteriores (em M.acanthurus, o telso é 
sobrepassado pelos espinhos posteriores) 

Macrobrachium carcinus, M.heterochirus e M.offersi: rostro curto, sobrepassa ligeiramente o 
pedúnculo antenular; com mais de 3 dentes por trás do nível da órbita. 

Macrobrachium jeiskii: rostro não possui dentes sobre a metade ou o terço  distal  da margem 
superior, exceto por 2 dentes subapicais. 

COMPRIMENTO MÁXIMO TOTAL: 

Machos, 179 mm; fêmeas ovadas 110 mm. 

DISTRIBUIÇÃO GEOGRAFICA: 

Costa Atlântica das Américas: Estuário do Rio Neuse, Carolina do Norte (EUA) até Rio Grande do 
Sul (Brasil); Antilhas. 

ECOLOGIA: 

Habita rios, estuários e baias, geralmente nas proximidades de águas salobras, podendo ser 
encontrado muitos quilômetros rio acima: 156 km da foz do Rio Grande no Texas, EUA (Hedgpeth, 
1949). Geralmente encontrado em fundos de lama. Eurialina. 

CAPTURA, PROCESSAMENTO E IMPORTÂNCIA COMERCIAL: 

De importância local no Brasil para as populações que vivem ao longo dos rios e açudes. Para o 
Nordeste do Brasil, Fausto-Filho (1968) cita esta espécie como de valor comercial moderado. 



Macrobrachium amazonicum (Heller, 1862) 
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NOMES VULGARES: 

Brasil: Camarão sosségo (NE) 

FAO: In - Amazon river prawn 
Fr - Bouquet amazone 
Es - Carrier&  amazónico 

Nacionais: Camaroncito de rio (Venezuela). 
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CARACTERISTICAS: 

Rostro com a metade  distal  obliquamente encurvada para cima, ápice sobrepassa o escafocerito; leva 9 
a 12 dentes sobre a margem superior, o primeiro dos quais situa-se por trás da órbita; os primeiros 
dentes estão regularmente dispostos e muito juntos uns dos outros, os últimos se encontram 
irregularmente distribuídos, deixando amplos espaços entre eles; a margem inferior leva 8 a 10 dentes 
separados por amplos espaços. A carapaça é lisa. 0 quinto somito abdominal possui um pequeno dente 
sobre o ápice da pleura. Os pereiópodos do primeiro par são delgados e raramente sobrepassam o ápice 
do escafocerito. Os pereiópodos do segundo par são bastante fortes nos machos adultos, o extremo  
proximal  do carpo chega ao ápice do escafocerito; a quela é delgada, os dedos são 3/4 do comprimento 
da palma e estão cobertos por uma densa pelagem amarronzada, exceto no ápice; as bordas cortantes 
possuem um dente  proximal  e vários dentículos; a palma leva numerosos espinulos irregularmente 
dispostos. Os pereiópodos do segundo par das fêmeas são menos desenvolvidos e mais curtos; os 
dedos não possuem pelagem densa, mas mechas isoladas de setas. 0 mero de ambos os sexos é 2/3 o 
comprimento do carpo. A margem posterior do telso termina num dente médio agudo, ladeado por um 
par de espinhos de cada lado, os quais Variam de tamanho com a idade do indivíduo, porém nunca 
ultrapassando o dente do ponto médio do telso. 



CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DAS ESPÉCIES SIMILARES DO NORDESTE DO BRASIL: 

Macrobrachium jelskii e M.acanthurus: telso apresenta a margem posterior bem definida, com um 
ponto médio que é sobrepassado pelos espinhos posteriores. 

Macrobrachium carcinus, M.heterochirus e M.offersi: rostro curto, sobrepassa ligeiramente o 
pedúnculo antenular; com mais de 3 dentes por trás do nível da órbita. 

COMPRIMENTO MÁXIMO TOTAL: 

150 mm  

DISTRIBUIÇÃO GEOGRAFICA: 

Bacias hidrográficas sul-americanas com drenagem atlântica, desde a Venezuela até o Paraguai. 

ECOLOGIA: 

Vive em ambientes de águas doces. 

CAPTURA, PROCESSAMENTO E IMPORTÂNCIA COMERCIAL: 

De importância local no Brasil para as populações que vivem ao longo dos rios e açudes. Para o 
Nordeste do Brasil, Fausto-Filho (1968) cita esta espécie como de valor comercial moderado. 
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Macrobrachium carcinus (Linnaeus, 1758) 

NOMES VULGARES: 

Brasil: Pitu, camarão pitu (NE); Potipema 
(Recife, Brasil de acordo com Marcgraf, 
1648); camarão de rio (SE) 

FAO: In - Painted river prawn 
Fr - Bouquet pintade 
Es - Camarón  pintado 

Nacionais: Bigclaw  river shrimp  (EUA); 
Langostino, camarón de agua dulce, 
cauque, chacal (México); acamaya  
(Veracruz,  México); camarón de rio, 
langostino de rio (Venezuela);  stone  sara-
sara (Suriname); crevette d'eau douce  
(France);  gambero americano d'acqua 
dolce (Itália); tenagaebi-zoku (Japão); 
Zoetwatergamaal (Holanda). 

CARACTERÍSTICAS: 

Rostro ligeiramente curvado para cima e seu ápice vai até a margem  distal  do pedúnculo 
antenular; possui 11 a 14 dentes dispostos regulamente sobre a margem superior, 4 a 6 dos quais 
estão colocados por detrás da órbita; a margem inferior possui 3 ou 4 dentes. A carapaça é lisa; 
nos machos mais velhos existem poros sobre o branquiosteguito. 0 quinto somito abdominal 
apresenta o ângulo posterior da pleura reto, com o ápice arredondado. Os pereiópodos do primeiro 
par sobrepassam o escafocerito com a metade do carpo. Os pereiópodos do segundo par são 
fortes, de grande tamanho, sobrepassam o escafocerito com parte do mero e são iguais entre si 
em forma e tamanho; os dedos são ligeiramente mais curtos que a palma, com um amplo recesso 
entre eles, cada borde cortante possui um dente grande, o dedo móvel o leva na metade e o dedo 
fixo no quarto  proximal;  2 a 4 denticulos próximos à base do dedo fixo; todo o borde é envolvido 
por uma pubescência marron; a palma é cilíndrica e comprida, 4 vezes mais comprida do que alta; 
a superfície da palma e dos dedos está coberta de numerosos espinhos amarronzados 
regularmente dispostos, os quais aumentem de tamanho na direção do borde inferior. 0 mero é 
4/5 mais comprido que o carpo. Nas fêmeas, o segundo par de pereiópodos é menos desenvolvido 
e não há recesso entre os dedos; os dentes dos bordes cortantes são menores, porém encontram-
se distribuídos da mesma forma que nos machos. A margem posterior do telso termina em um 
ponto agudo, ladeado por um par de espinhos de cada lado, dentre os quais os dois internos são 
mais compridas e sobrepassam o ponto terminal nos espécimes jovens, sendo, porém, muito 
reduzidos nos mais velhos. 



CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DAS ESPÉCIES SIMILARES DO NORDESTE DO BRASIL: 

Macrobrachium amazonicum, M.acanthurus e M.jelskii: rostro comprido, geralmente 
sobrepassando o escafocerito, com 1 a 3 dentes por detrás do nível da órbita. 

Macrobrachium olfersi: rostro com a margem dorsal quase reta, ápice não inclinado para cima. Os 
pereiópodos do segundo par são desiguais em forma e tamanho. 

Macrobrachium heterochirus: três dos quatro dentes da série rostral dorsal são mais eretos e 
espaçados do que os anteriores. Em animais vivos o abdômen apresenta faixas transversais 
(faixas longitudinais em M.carcinus) 

COMPRIMENTO MÁXIMO TOTAL: 

Machos, 233 mm; fêmeas, 170 mm. 
Esta espécie figura como uma das maiores dentre os crustáceos. 

DISTRIBUIÇÃO GEOGRAFICA: 

Costa Atlântica das Américas: desde a Flórida até Santa Catarina (Brasil) 

ECOLOGIA: 

Habita rios, açudes e represas de água doce. Desenvolvimento  larval  e primeiros estágios de vida 
são passados em águas salobras ou salinas. Encontrado em fundos de areia, pedra, tocas 
escavadas nas margens do corpo d'água, tocos de madeira e troncos de árvore submersos. 

CAPTURA, PROCESSAMENTO E IMPORTÂNCIA COMERCIAL: 

Esta espécie é comercialmente importante na porção central de sua distribuição, do México ao 
Nordeste do Brasil. É uma espécie bastante apreciada em diversos  !Daises,  não só pelo seu 
tamanho mas principalmente por sua carne constituir um prato extremamente saboroso, embora 
os indivíduo de grande porte sejam raros. Os indivíduos são vendidos frescos localmente ou 
consumidos pelos próprios pescadores. Apesar de ser uma espécie agressiva e tenitorialista, o 
tamanho avantajado e a excelente qualidade da carne levaram países como México, EUA, Porto 
Rico, Barbados e Brasil tentarem experimentos com o cultivo e desenvolvimento  larval  de 
M.carcinus. Capturado manualmente, com arpões ou espetos, ou com armadilhas iscadas. 
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Macrobrachium heterochirus (Wiegmann, 1836) 
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NOMES VULGARES: 

Brasil: Camarão de água doce 

FAO: In - Cascade river prawn 
Fr - Bouquet casacade 
Es - Camaron de  cascada 

Nacionais:  Cascade river prawn  (EUA)  

CARACTERISTICAS: 

Rostro reto e alcança até o final do pedúnculo antenular; possui 10 ou 12 dentes sobre a 
margem superior, dos quais 4 ou 5 estão situados por trás da órbita e mais espaçados que os 
demais; a margem inferior possui 2 a 4 dentes. A carapaça é lisa. 0 quinto somito abdominal 
apresenta o Angulo posterior da pleura reto ou ligeiramente agudo. Os pereiópodos do primeiro 
par sobrepassam com o carpo o borde  distal  do escafocerito. Os do segundo par são iguais 
entre si em forma, porém desiguais em tamanho no macho adulto, e sobrepassam o 
escafocerito com parte do mero; os dedos são 2/3 da palma, cada borde cortante possuindo 
uma fileira de pequenos dentes regulares, os quais são mais notáveis em direção à porção 
anterior, e mechas de pequenos pêlos entre eles; a palma é cilíndrica e comprida, três vezes 
mais comprida que larga; tanto os dedos como a palma apresentam pequenos espinhos 
espalhados, os quais formam uma fileira de espinhos mais grossos na margem inferior. A 
margem posterior do telso termina num espinho flanqueado por um par de espinhos a cada lado, 
os quais são mais compridos e sobrepassam o espinho médio. 



CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DAS ESPÉCIES SIMILARES DO NORDESTE DO BRASIL: 

Macrobrachium amazonicum, M.acanthurus e M.jelskii: rostro comprido, geralmente 
sobrepassando o escafocerito, com 1 a 3 dentes por detrás do nível da órbita. 

Macrobrachium olfersi: rostro com a margem dorsal quase reta, ápice não inclinado para cima. 
Os pereiópodos do segundo par são desiguais em forma e tamanho. 

Macrobrachium carcimis: os dentes posteriores da serie rostral dorsal não são particularmente 
eretos nem mais espaçados do que os anteriores. Em animais vivos o abdômen apresenta 
faixas longitudinais (faixas transversais em M. heterochirus) 

COMPRIMENTO MÁXIMO TOTAL: 

Machos, 135 mm; fêmeas (ovadas) 80 mm. 

DISTRIBUIÇÃO GEOGRAFICA: 

Costa Atlântica das  Americas: Mexico  ao Sul do Brasil; ilhas do Caribe. 

ECOLOGIA: 

Aguas doces. Habita fundos de areia ou pedra em rios de correnteza ou pequenas cascatas. 

CAPTURA, PROCESSAMENTO E IMPORTÂNCIA COMERCIAL: 

De pequeno ou insignificante valor comercial para o Nordeste do Brasil (Fausto-Filho, 1968), 
esta espécie é consumida localmente fresca ou seca, ou utilizada como isca. 



2° PEREIOPODO 
MACHO ADULTO 

Macrobrachium jelskii (Miers, 1877)  

NOMES VULGARES: 

Brasil: Camarão -sossêgo (NE) 

FAO: In - Agar river prawn 
Fr - Bouquet agar 
Es - Carnariin agarerio  

CARACTERÍSTICAS: 

Rostro apresenta o ápice encurvado para cima e sobrepassa o escafocerito; possui 6 ou 7 dentes 
sobre a margem superior, o primeiro dos quais está situado por trás da órbita e os demais 
regularmente distribuídos sobre a porção  proximal,  enquanto a porção  distal  não possui dentes 
exceto por dois pequenos denticulos subapicais; a margem inferior possui 5 ou 6 dentes A 
carapaça é lisa. 0 quinto somito abdominal apresenta um ponto agudo sobre o ápice da pleura. Os 
pereiópodos do primeiro par alcançam o ápice do escafocerito. Os do segundo par são iguais entre 
si, delgados, lisos e sobrepassam com parte da quela o ápice do escafocerito; a quela é cilíndrica, 
os dedos são 3/4 da longitude da palma, os bordes cortantes apresentam no terço  proximal  um 
pequeno dente, A frente deste dente o borde é inteiro e por trás há um pequeno recesso crenulado; 
o carpo é ligeiramente mais comprido que o mero. A margem posterior do telso termina num ponto 
médio agudo, ladeado por um par de espinhos de cada lado, dentre os quais os dois internos são 
mais compridos e sobrepassam o ponto terminal. 



CARACTERISTICAS DISTINTIVAS DAS ESPÉCIES SIMILARES DO NORDESTE DO BRASIL: 

Macrobrachium amazonicum: telso estreita-se gradativamente num Angulo agudo até terminar 
num ápice delgado que sobrepassa os espinho posteriores (em M. jelskii, o telso é sobrepassado 
pelos espinhos posteriores) 

Macrobrachium acanthurus: rostro possui dentes distribuídos regularmente sobre a margem dorsal. 
Os dedos da quela do macho são densamente pilosos. 

Macrobrachium carcinus, Rheterochirus e M.olfersi: rostro curto, sobrepassa ligeiramente o 
pedúnculo antenular:  corn  mais de 3 dentes por trás do nível da órbita. 

COMPRIMENTO MÁXIMO TOTAL: 

Fêmea ovada 75 mm; indivíduos geralmente não ultrapassam 56 mm. 

DISTRIBUIÇÃO GEOGRAFICA: 

Costa AtlAntica das  Americas:  desde a Costa Rica e Venezuela até o Nordeste do Brasil; 
Trinidade. 

ECOLOGIA: 

Habita as éguas doces de rios e açudes; ocasionalmente em Aguas salobras. 

CAPTURA, PROCESSAMENTO E IMPORTÂNCIA COMERCIAL: 

Possuem valor comercial regular no Nordeste do Brasil (Fausto-Filho, 1968). Consumidos 
localmente, principalmente salgados e secos. Capturados com pequenas redes e armadilhas 
iscadas. 



Macrobrachium olfersi (Wiegmann, 1836)  

NOMES VULGARES: 

Brasil: Aratanha, camarão-aratanha (NE) 

FAO: In - Buchura river prawn 
Fr - Bouquet buchura 
Es - Carnarán buchura  

Nacionais:  Bristled river shrimp  (EUA);  buchura (Venezuela). 

CARACTERISTICAS: 

Rastro reto ou ligeiramente encurvado para baixo, seu ápice alcançando o final do pedúnculo 
antenular; possui 12 a 15 dentes distribuídos regularmente sobre a margem superior, 4 ou 5 dos 
quais estão colocados por trás da órbita; a margem inferior possui 3 ou 4 dentes, A carapaça é 
lisa. 0 quinto somito abdominal apresenta o ângulo posterior da pleura reto ou ligeiramente agudo. 
Os pereiópodos do primeiro par somente sobrepassam o escafocerito com parte do carpo; os do 
segundo par são muito desiguais entre si; a quela maior sobrepassa com o carpo o bordo  distal  do 
escafocerito; os dedos são encurvados e com um amplo recesso entre eles, cada um dos bordos 
cortantes apresenta um dente grande na porção  proximal,  com os dentes menores entre o dente 
grande e a base dos dedos, e 10 a 17 denticulos bem definidos entre o dente grande e o ápice; a 
superfície dos dedos possui várias fileiras de pequenos espinulos e os bordos cortantes estão 
ladeados por pêlos eretos; palma inchada com as margens superior e inferior convexas e de 1,5 a 
2 vezes mais comprida que larga, densamente pubescente, exceto no bordo superior com alguns 
pêlos compridos e eretos espalhados e com fileiras longitudinais de espinhos que aumentam de 
tamanho anterior e ventralmente; o bordo inferior possui uma fileira de espinhos grandes que 
diminuem progressivamente de tamanho até o dedo fixo; o carpo é tão comprido quanto o mero e 
ambos possuem fileiras longitudinais de espinhos que aumentam de tamanho anterior e 
ventralmente. A quela menor sobrepassa o borde  distal  do escafocerito com a metade do carpo, 
os dedos são encurvados e com um amplo recesso entre eles, os bordes cortantes possuem 
somente um dente cada um na região  proximal  e numerosos pelos eretos; a palma é 1,5 vezes 
mais comprida que larga e com fileiras longitudinais de espinulos. Nas fêmeas ovadas ambas as 
quelas são menos fortes e menos desiguais que no macho; os dedos não apresentam um recesso 
entre eles. A margem posterior do telso termina em um ponto médio agudo ladeado por um par de 
espinhos de cada lado, dentre os quais os dois internos são mais compridos e sobrepassam o 
ponto terminal. 



COLORAÇÃO: 

Macho marrom escuro; alguns com uma camada de verde-oliva, outros com manchas 
amarronzadas; linhas difusas, cor de creme ou bege, na carapaça, especialmente lateralmente, e 
no primeiro e segundo segmentos abdominais, estendendo-se para baixo. Quelipodo grande 
verde-escuro ou marrom-escuro, sendo o restante do apêndice preto. Quela menor marrom-
escura. Pereiópodos mais ou menos transparentes, com manchas azuladas ou arnarronzadas. 

CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DAS ESPÉCIES SIMILARES DO NORDESTE DO BRASIL: 

Macrobrachium amazonicum, M.acanthurus e M.jelskii: rostro comprido, geralmente 
sobrepassando o escafocerito, com 1 a 3 dentes por detrás do nível da órbita. 

Macrobrachium carcinus e M.heterochirus: rostro com a margem dorsal sinuosa, ápice 
ligeiramente inclinado para cima. Pereiópodos do segundo par nos machos adultos são iguais em 
forma, podendo diferir em tamanho. 

Macrobrachium faustinum: esta espécie é muito parecida com M.olfersi, com a qual tem sido 
confundida freqüentemente (Holthuis, 1952). M.faustinum, porém, está restrita As ilhas do Caribe, 
onde M.olfersi não ocorre. 

COMPRIMENTO MÁXIMO TOTAL: 

Machos, 90 mm; fêmea ovada 70 mm. 

DISTRIBUIÇÃO GEOGRAFICA: 

Costa Atlântica das Américas: desde a Carolina do Norte até Santa Catarina (Brasil), incluindo o 
Golfo do México; não está presente nas ilhas do Caribe. 

ECOLOGIA: 

Espécie de águas doces ou de baixa salinidade. É encontrada em açudes, rios e estuários com 
fundo de areia ou pedras. 

CAPTURA, PROCESSAMENTO E IMPORTÂNCIA COMERCIAL: 

Segundo Davant (1963) está espécie é muito abundante no Rio Manzanares, sendo de valor 
econômico local na Venezuela. Para o Nordeste do Brasil, Fausto-Filho (1968) lista M.olfersi como 
sendo de valor comercial moderado, sendo consumido fresco ou utilizado na preparação de pratos 
regionais. Capturado manualmente ou com o auxilio de arpões, espetos, pequenas redes ou 
armadilhas iscadas em rios, açudes, barragens de pedra ou regiões próximas a estuários. 



Nematopalaemon schmitti (Holthuis, 1950)  

NOMES VULGARES: 

Brasil: 

FAO: In - Whitebelly prawn 
Fr - Bouquet covac 
Es - Camarón cuac  

Nacionais:  Fine shrimp, white bellies (Guiana); witti bere (Suriname); crevette couac (Guiana  
Francesa). 

CARACTERÍSTICAS: 

Carapaça lisa, sem depressões diminutas. Rostro muito longo (mais comprido  qua  a carapaça), 
delgado e curvado para cima; margem dorsal armada com 3 a 5 dentes formando uma crista basal 
elevada e um único dente próximo do ápice; margem ventral com 7 a 9 dentes dispostos em 
intervalos regulares ao longo dos 3/4 anteriores de seu comprimento. Carapaça desprovida de 
espinhos hepáticos ou sulcos branquiostegais, com espinho antenal e branquiostegal, ambos 
seguidos por uma crista curta. Terceiro segmento abdominal desprovido de espinho dorsal; pleura 
do quinto segmento abdominal pronunciada posteriormente como um lóbulo arredondado. Telso 
truncado, com uma projeção mediana diminuta ladeada por dois espinhos. Flagelo antenular 
dorsal bifurcado; segundo par de pereiópodos com longas pinças e carpo não subdividido. Últimos 
três pares de pereiópodos apresentando dáctilos muito compridos e delgados (mais compridos que 
o carpo e o própodo juntos). 



COLORAÇÃO: 

Branca com pontos avermelhados, ou róseos; mais intensa no rostro, margem posterior dos segmentos 
abdominais e urópodos; flagelos e pereiópodos rosados, pleópodos de um rosa muito claro. 

CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DAS ESPÉCIES SIMILARES DO ATLÂNTICO OCIDENTAL 

Esta é a única espécie do gênero Nematopalaemon conhecida para o Atlântico. 

Palaemon floridanus, P.northropi e P.pandaliformis: margem dorsal do rostro armada com mais de 6 
dentes, que não formam uma crista na base; pleura do quinto segmento abdominal terminando em um 
ponto agudo; dáctilos dos 3 últimos pares de pereiópodos mais curtos que a metade do comprimento do 
própodo. 

Exhippolysmata oplophoroides (pertencente à família Hippolytidae e geralmente capturada juntamente 
com N.schmitti): carapaça com depressties diminutas; flagelo antenular dorsal não ramificado; margem 
dorsal do rostro com 9 a 12 dentes na base formando uma crista baixa e 5 a 7 dentes na porção restante 
da margem; margem ventral com 10 a 13 dentes; abdômen com um espinho dorsal proeminente e 
encurvado no terceiro segmento; segundo par de pereiópodos com pingas curtas, e carpo subdividido em 
muitos artículos. 

COMPRIMENTO MÁXIMO TOTAL: 

80 mm.  

DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA: 

Oceano Atlântico Ocidental: costa Norte da América do Sul desde a Venezuela até o Nordeste do Brasil 
(Alagoas). 

ECOLOGIA: 

Espécie marinha e estuarina, habitando fundos de lama ou areia de 5 a 75 m de profundidade. Mais 
abundante em águas rasas de até 7 m. 

CAPTURA, PROCESSAMENTO E IMPORTÂNCIA COMERCIAL: 

Na Guiana (Britânica),  Lindner  (1957) descreveu esta espécie, juntamente com Exhippolysmata 
oplophoroides, como as mais abundantes formas comerciais, sendo vendidas localmente ou exportadas 
secas. Embora na Guiana Francesa esta não seja uma espécie apreciada para a alimentação, 6, como 
no Suriname, juntamente com Xiphopenaeus, a mais importante espécie capturada localmente. Para o 
Nordeste brasileiro, Coelho & Ramos  (in  Holthuis, 1980) julgam esta espécie como de importância 
econômica considerável, sendo consumida diretamente ou utilizada na preparação de pratos regionais. 
Capturada em arrastos-de-fundo, ou com pequenas redes e armadilhas. Comercializada fresca e seca. 



Exhippolysmata oplophoroides (Holthuis, 1948) 

o 1.3 cm  

NOMES VULGARES: 

Brasil: Camarão espinho; camarão vermelho (NE); camarão ovado (SE) 

FAO: In-Cock shrimp 
Fr - Crevette buhotte 
Es - Carnarón gallo 

Nacionais:  Redleg humpback shrimp  (EUA);  cock shrimp (Guiana); kaka, tranga bakka (Suriname). 

CARACTERiSTICAS: 

Carapaça lisa, com dpressões diminutas. Rostro muito longo (mais comprido que a carapaça) e 
ligeiramente curvado para cima; margem dorsal armada com uma crista basal de 9 a 12 pequenos 
dentes e 5 a 7 dentes na porção restante; margem ventral com 10 a 13 dentes distribuídos ao 
longo de seu comprimento. Carapaça com espinhos antenais e pterigostômicos. 
Terceiro segmento abdominal com um espinho dorsal muito proeminente; pleura do quinto 
segmento abdominal terminando posteriormente em um espinho. Telso com uma extremidade 
longa e pontuda, sem espinhos  laterals.  Flagelo antenular dorsal não ramificado. Segundo par de 
pereiópodos com pinças curtas, carpo subdividido em mais de sete artículos; dáctilos dos três 
últimos pares de pereiópodos não subdividido e muito mais curto do que os respectivos própodos. 



COLORAÇÃO: 

Branca ou vermelho-clara; pleópodos vermelhos. 

CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DAS ESPÉCIES SIMILARES DO ATLÂNTICO OCIDENTAL 

Esta é a (mica espécie do gênero Exhippolysmata conhecida para o Atlântico. Distingue-se 
facilmente pelo espinho dorsal encurvado presente no terceiro segmento abdominal. 

Nematopalaemon schmitti: carapaça sem depressões diminutas; margem dorsal do rostro com 
uma crista basal elevada formada por somente 3 a 5 dentes e com um único dente próximo ao 
ápice; margem ventral com somente 7 a 9 dentes; terceiro segmento abdominal desprovido de 
espinho dorsal. 

COMPRIMENTO MÁXIMO TOTAL: 

Machos, 77 mm; fêmeas ovadas, 85 mm. 

DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA: 

Carolina do Norte ao Texas (EUA); Guiana até o Norte do Uruguai; ausente nas ilhas do Caribe. 

ECOLOGIA: 

Espécie marinha e estuarina que habita fundos de areia e lama ou lama, em profundidades de 0 a 
45 m. Comumente encontrada em poças de maré. 

CAPTURA, PROCESSAMENTO E IMPORTÂNCIA COMERCIAL: 

Capturada comercialmente junto com Nematopalaemon na Guiana (Britânica) e no Suriname. No 
Sudeste do Brasil esta espécie pode ser observada em pequenas quantidades nos desembarques 
em Santos (SP) e em Santa Catarina. Embora Fausto-Filho (1968) tenha listado esta espécie 
como sendo de valor comercial insignificante, Coelho e Ramos  (in  Holthuis, 1980) reportaram que 
esta é consumida diretamente ou utilizada na preparaçâo de pratos regionais, sendo de 
importância comercial considerável no Nordeste do Brasil. Freqüentemente capturada como fauna 
acompanhante nos arrastos de camarões peneideos praticados no Ceará. 



Justitia longimanus (H.Milne Edwards, 1837)  

NOMES VULGARES: 

Brasil: 

FAO: In - Longarm spiny lobster 
Fr - Langouste caraibe 
Es - Langosta de muelas  

Nacionais: Kreef  di  laman hundu, kreef  di  
awa blauw (respectivamente "lagosta de 
mares profundos" e "lagosta de éguas 
azuis" em Papiamento das Antilhas 
Holandesas). 

CARACTERÍSTICAS: 

Carapaça arredondada dorsalmente, 
coberta com espinhos, incluindo um par de 
espinhos rostrais muito desenvolvidos sobre 
os olhos, e ornamentada como se tivesse 
escamas esculpidas; espinho mediano 
presente mas no há um rostro distinto na 
margem frontal da carapaça. Antenas 
compridas e rígidas; antanulas delgadas, 
flagelos mais curtos que o pedúnculo 
antenular; bases das antenas separadas por 
uma placa antenular desprovida de 
espinhos. Cauda reforçada, com telso e 
urópodos bem desenvolvidos; cada 
segmento abdominal com 4 ou 5 sulcos 
transversos distintos; primeiro par de 
perelópodos bastante desenvolvidos nos 
machos e terminando pingas falsas (dedo 
fixo muito pequeno). 

COLORAÇÃO: 

Corpo vermelho-tijolo, com pontos e faixas amarelas; primeiro par de pereiópodos distintamente 
listado de vermelho. 



CARACTERISTICAS DISTINTIVAS DAS ESPÉCIES SIMILARES DO ATLÂNTICO OCIDENTAL 

Outras espécies de Palinuridae: carapaça sem ornamentação em forma de escamas, flagelo 
antenular mais longo que os pedúnculos antenulares (exceto em Palinustus), segmentos 
abdominais lisos ou com no máximo um sulco transverso; primeiro par de pereiópodos não muito 
maior que os outros, desprovido de pingas (falsas ou não). 

Palinurellus gundlachi (Família Synaxidae): carapaça coberta com nódulos pequenos e 
arredondados, desprovida de espinhos; pequeno rostro presente; antenas mais curtas que a 
carapaça; todo o corpo apresenta coloração alaranjada muito viva. 

Espécies da Família Nephropidae: rostro bem desenvolvido; primeiros três pares de pereiópodos 
quelados (o dedo fixo é aproximadamente tão comprido quanto o dedo móvel). 

COMPRIMENTO MÁXIMO TOTAL: 

Cerca de 150 mm; comum até 100 mm.. 

DISTRIBUIÇÃO GEOGRAFICA: 

Bermuda; desde o extremo Sul da Flárida (EUA), através das Antilhas até a Venezuela e Brasil 
(Espirito Santo e bancos oceânicos ao largo do Espirito Santo). 

ECOLOGIA: 

Seus hábitos são muito pouco conhecidos, habitando aparentemente os paredões externos dos 
recifes de coral em profundidades de até mais de 300 m, sendo mais freqüentemente encontrada 
entre 50 e 100 m. Em certas áreas de ressurgência, próximo à Ilha  Margarita  (Venezuela), foi 
encontrada em profundidades de 1 m. 

CAPTURA, PROCESSAMENTO E IMPORTÂNCIA COMERCIAL: 

Não existem pescarias direcionadas para esta espécie, evidentemente devido à sua raridade nos 
pesqueiros tradicionais. Na região do Caribe, é acidentalmente capturada em operações de pesca 
profundas com armadilhas, próximas a recifes. Ocasionalmente capturada nos bancos oceânicos 
do estado do Espirito Santo. 



5.5 cm  

Palinustus truncatus A. Milne Edwards, 1880  

NOMES VULGARES: 

Brasil: 

FAO: In - Blunthom spiny lobster 
Fr - Langouste aliousta 
Es - Langosta  nata 

Nacionais: 

CARACTERISTICAS: 

Carapaça arredondada dorsalmente e 
coberta com numerosos espinhos e nódulos 
de vários tamanhos, incluindo um par de 
espinhos rostrais sobre os olhos muito 
desenvolvidos, largos e não afiados nas 
extremidades; um ou mais espinhos, na 
margem frontal da carapaça, porém 
desprovido de um rostro mediano distinto. 
Antenas compridas e rígidas, antênulas 
delgadas com flagelos muito mais curtos do 
que os pedúnculos antenulares; bases das 
antenas separadas por uma ampla placa 
antenular desprovida de espinhos. 
Cauda reforçada, com telso e urópodos 
bem desenvolvidos; cada segmento 
abdominal com um sulco transverso 
interrompido na linha mediana. Perei6podos 
sem pinças. 

COLORAÇÃO: 

Corpo marron-claro, coloração quase creme, com pontos marron avermelhados que não seguem 
nenhum padrão definido; perei6podos cor de creme com faixas marron-avermelhadas. 



CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DAS ESPÉCIES SIMILARES DO ATLÂNTICO OCIDENTAL 

Outras espécies de Palinuridae: espinhos rostrais sobre os olhos são pontigudos. Características 
distintivas adicionais para estas espécies são as seguintes: 

Espécies de Panulirus: flagelo antenu lar muito maior que os pedúnculos. 

Justitia longimanus: primeiro par de pereiópodos bastante desenvolvido nos machos, terminando em 
falsas pinças com amplas faixas vermelhas; carapaça ornamentada como se tivesse escamas; 4 ou 5 
sulcos transversos em cada segmento abdominal. 

Palinurellus gundlachi (Família Synaxidae): carapaça recoberta por nódulos pequenos e arredondados, 
desprovida de grandes espinhos; antenas mais curtas que a carapaça; corpo totalmente coberto por 
pêlos e cor de laranja bem vivo. 

Espécies da Família Nephropidae: rostro bem desenvolvido; primeiros três pares de pereiópodos com 
pingas; primeiro par muito maior que os outros. 

COMPRIMENTO MÁXIMO TOTAL: 

Pelo menos 100 mm. 

DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA: 

Pequenas Antilhas; região de Carriaco (Venezuela); Suriname; foz do Amazonas e litoral do estado do 
Para (Brasil). 

ECOLOGIA: 

Encontrada em profundidades de 100 a abaixo de 1000 m. Hábitos praticamente desconhecidos. 0 
primeiro registro de P. truncatus para o Brasil foi realizado por Fausto-Filho (1977) através de um 
espécime capturado no trato digestivo de um peixe do gênero Lutjanus (pargo). 

CAPTURA, PROCESSAMENTO E IMPORTÂNCIA COMERCIAL: 

Espécie raramente capturada. 



o 
1 

8.2 cm  

Panulirus argus Latreille, 1804  

NOMES VULGARES: 

Brasil: Lagosta-vermelha 

FAO: In - Caribbean spiny 
lobster 

Fr - Langouste blanche 
Es - Langosta común  

Nacionais:  Caribbean spiny 
lobster, crawfish  (EUA);  keel di 
djucvéés, kreef secu 
(Papiamento Antilhas 
Holandesas).  

CARACTERISTICAS: 

Carapaça arredondada 
dorsalmente, coberta com 
numerosos espinhos e nódulos 
de vários tamanhos, incluindo 
um par de espinhos rostrais 
muito desenvolvidos e afiados 
sobre os olhos; não apresenta 
um rostro mediano distinto na 
margem frontal da carapaça. 
Antenas longas e rígidas; 
antênulas delgadas, com seus 
flagelos mais compridos que o 
pedúnculo antenular; bases das 
antenas separadas por uma 
ampla placa antenular provida 
de dois pares de espinhos 
reforçados. 
Cauda bastante forte, com 
urópodos bem desenvolvidos; 
cada segmento abdominal 
apresenta um sulco tranverso 
completo. Pereiopodos 
desprovidos de pinças. 

COLORAÇÃO: 

Bastante variável na tonalidade. Carapaça amarelo-queimada, porção posterior do sulco cervical 
apresenta uma grande mancha vermelho-arroxeada; os espinhos da carapaça tem suas bases 
escuras quase pretas. Abdômen amarelo-amarronzado com quatro grandes pontos amarelos, um 
de cada lado do segundo e último segmentos abdominais, além de outros pontos menores e faixas 
escuras nas margens. Pereiópodos com faixas longitudinais claras e escuras. Segundo Fausto-
Filho & Costa (1969), o material procedente de Fernando de Noronha apresenta coloração um 
pouco mais escura. 

E3SLCM 



CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DAS ESPÉCIES SIMILARES DO ATLÂNTICO OCIDENTAL 

Outras espécies de Panulirus: nenhuma apresenta os quatro grandes pontos amarelados na cauda. 
Características distintivas adicionais são as seguintes: 

P.laevicauda: cauda lisa, sem sulcos nos segmentos abdominais; coloração uniforme na região dorsal 
com pequenos pontos nas laterais. 

P. echinatus e P. guttatus: cauda salpicada com pequenos pontos claros. 

COMPRIMENTO MÁXIMO TOTAL: 

45 cm; comum até 28 cm. Adultos com 41 cm de comprimento possuem aproximadamente 16 anos de 
idade. 

DISTRIBUIÇÃO GEOGRAFICA: 

Bermuda; costa leste dos EUA desde a Carolina do Norte até a Flórida, Golfo do México, Antilhas, costa 
das Américas Central e do Sul até São Paulo (Brasil). 

ECOLOGIA: 

Habita principalmente os fundos de algas calcáreas da plataforma continental, em recifes, formações 
rochosas ou qualquer ambiente que forneça abrigo. Apesar de ser uma espécie de águas rasas, pode ser 
encontrada até 91 m de profundidade. De hábitos predominantemente noturnos (com picos 
crepusculares) e gregários, apresentando um curioso comportamento de migração em fila. 

CAPTURA, PROCESSAMENTO E IMPORTÂNCIA COMERCIAL: 

Este 6, sem dúvida, o crustáceo decápodo de maior valor comercial para o Nordeste brasileiro. Sua 
exploração a nível industrial iniciou-se a partir de 1959 no estado do Ceará, desenvolvendo-se 
desenfreadamente desde então. Capturado principalmente em profundidades entre 15 e 50 metros com 
manzuás e covos (armadilhas iscadas), ou por mergulhadores com o auxilio de compressores, bem 
como com redes-de-arrasto de fundo (cagoeiras). A caçoeira e o mergulho com compressor, apesar da 
controvérsia sobre o assunto, são legalmente proibidos. A má administração deste recurso por parte de 
órgãos governamentais e empresários lagosteiros gerou uma situação de sobrepesca, caracterizada por 
um aumento na captura por unidade de esforço (CPUE), diminuição nos desembarques totais e redução 
do tamanho médio de captura, levando as autoridades reguladoras a adotarem medidas paliativas, como 
o defeso (parada total nas capturas) compreendendo os meses de janeiro a abril, e o tamanho mínimo 
de captura na temporada de pesca, estabelecido em 13 cm de cauda para esta espécie. As pescarias 
estão sendo efetuadas cada vez mais distantes, estendendo-se até os limites da distribuição das 
populações, no Maranhão ao Norte, e na Bahia e Espirito Santo ao Sul. Praticamente toda a produção é 
exportada em forma de caudas congeladas, eventualmente processando-se lagostas inteiras cozidas ou, 
mais recentemente, despachando-as vivas para os mercados mais exigentes. Atualmente, as lagostas 
(Panulirus argus e Pdaevicauda), pelo seu alto valor comercial, ocupam o segundo lugar na pauta de 
exportações do estado do Ceará, superadas somente pelo montante de exportações de castanha de 
caju. 
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Panulirus echinatus Smith, 1869  

NOMES VULGARES: 

Brasil: Lagosta-pintada 

FAO: In - Brown spiny lobster 
Fr - Langouste  brune  
Es - Langosta marrón 

, Nacionais: 

CARACTERISTICAS: 

Carapaça arredondada 
dorsalmente, coberta com 
numerosos espinhos e nódulos 
de vários tamanhos, incluindo 
um par de espinhos rostrais 
desenvolvidos e afiados sobre os 
olhos; não apresenta um rostro 
mediano distinto na margem 
frontal da carapaça. Antenas 
longas e rígidas; antênulas 
delgadas, com seus flagelos 
mais compridos que o pedúnculo 
antenular; bases das antenas 
separadas por uma ampla placa 
antenular provida de um par de 
espinhos reforçados. 
Cauda bastante forte, com 
urópodos bem desenvolvidos; 
cada segmento abdominal 
apresenta um sulco tranverso 
bem definido e interrompido 
nos somitos 2 a 5. Pereiápodos 
desprovidos de pinças (exceto 
pelo quinto par das fêmeas). 

COLORAÇÃO: 

Marrom, marrom-avermelhado ou arroxeado, densamente salpicada com numerosos pontos 
esbranquiçados; na cauda os pontos se encontram distribuídos uniformemente e são praticamente 
do mesmo tamanho, exceto por um único ponto maior na base da pleura de cada segmento; 
pereiópodos listados com linhas claras e escuras em todos os segmentos. 



CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DAS ESPÉCIES SIMILARES DO ATLÂNTICO OCIDENTAL 

Panulirus argus: placa antenular com dois pares de espinhos; quatro grandes pontos amarelados na 
cauda, um de cada lado do segundo e último segmentos abdominais. 

P. laevicauda: placa antenular com dois pares de espinhos: cauda lisa e desprovida de sulcos nos 
segmentos abdominais; pereiopodos listados. 

P. guttatus: sulco transverso dos segmentos abdominais sempre  continuos.  Principal diferença na 
coloração: o mero dos pereiopodos em P. guttatus é salpicado de pontos claros, enquanto em P. 

echinatus é listado. 

COMPRIMENTO MÁXIMO TOTAL: 

39 cm; comum até 30 cm. 
Algumas populações consistem de indivíduos pequenos de 10 a 15 cm. 

DISTRIBUIÇÃO GEOGRAFICA: 

Ilhas oceânicas do Atlântico entre 27°N e 20°S (Canárias, Cabo Verde, Penedos de São Pedro e  Sao  
Paulo, Atol das Rocas, Fernando de Noronha, Trindade, Ascensão, Santa Helena); Nordeste do Brasil 
(Ceará, Rio Grande do Norte e Pernambuco). 

ECOLOGIA: 

Encontrada em fundos rochosos desde a linha de marés até 35 metros de profundidade. Bastante 
abundante no Atol das Rocas e nos Penedos de São Pedro e São Paulo. Faria & Silva (1937) publicaram 
um relato bastante interessante sobre a biologia desta espécie no Atol das Rocas, apesar de referirem-se 
erroneamente a ela como Panulirus guttatus brasiliensis. 0  status  taxonômico desta espécie permaneceu 
obscuro até 1961, quando Holthuis distingiu-a definitivamente de P. guttatus, estabelecendo as principais 
diferenças, 

CAPTURA, PROCESSAMENTO E IMPORTÂNCIA COMERCIAL: 

De acordo com Fausto-Filho (1968, 1969), esta espécie é de moderado valor comercial para o Nordeste 
do Brasil, sendo capturada manualmente, com arpão e com anzol (iscas de siris, caranguejos, camarões, 
polvos, lulas e peixes); raramente capturada por manzuás (armadilhas iscadas). Sua participação no 
total das capturas de lagostas no Nordeste do Brasil, apesar de pequena, vem merecendo atenção pois 
acredita-se que a grande parte da produção da lagosta-pintada no estado do Rio Grande do Norte deva-
se a pescarias clandestinas praticadas com compressor na região da Reserva Biológica do Atol das 
Rocas. 



o 4 . 5 cm  

Panulirus guttatus (Latreille, 1804)  

NOMES VULGARES: 

Brasil: Lagosta-pintada 

FAO: In - Spotted spiny lobster 
Fr - Langouste brésilienne 
Es - Langosta moteada  

Nacionais:  Spotted spiny lobster  
(EUA);  kreef spanjó, kreef 
indján  (Antilhas Holandesas);  
sand lobster (St. Eustatius).  

CARACTERÍSTICAS: 

Carapaça arredondada 
dorsalmente, coberta com 
numerosos espinhos e nódulos 
de vários tamanhos, incluindo 
um par de espinhos rostrais 
muito desenvolvidos e afiados 
sobre os olhos; não apresenta 
um rostro mediano distinto na 
margem frontal da carapaça. 
Antenas longas e rígidas; 
antênulas delgadas, com seus 
flagelos mais compridos que o 
pedúnculo antenular; bases das 
antenas separadas por uma 
ampla placa antenular provida 
de um par de espinhos 
reforçados. 
Cauda bastante forte, com 
urópodos bem desenvolvidos; 
cada segmento abdominal 
apresenta um sulco tranverso 
completo. Pereiópodos 
desprovidos de pinças. 

COLORAÇÃO: 

Arroxeada ou marron-avermelhada; cauda esverdeada escura e, juntamente com os pereiópodos, 
completamente coberta com pequenos pontos amarelados. 



CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DAS ESPÉCIES SIMILARES DO ATLÂNTICO OCIDENTAL 

Panulirus argus: tamanho mais avantajado (até 45 cm); placa antenular com dois pares de 
espinhos; quatro grandes pontos amarelados na cauda, um de cada lado do segundo e último 
segmentos abdominais. 

P. laevicauda: placa antenular com dois pares de espinhos: cauda lisa e desprovida de sulcos nos 
segmentos abdominais; pereiópodos listados. 

P. echinatus: o sulco transverso nos somitos abdominais 2 a 5, são interrompidos; mero dos 
pereiópodos listado (salpicado de pontos arredondados em P.guttatus). 

COMPRIMENTO MÁXIMO TOTAL: 

20 cm; comum até 15 cm. 

DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA: 

Bermudas; Sul da Flórida (EUA) e Antilhas; partes da costa Norte e Nordeste da América do Sul, 
provavelmente até o Brasil. 

ECOLOGIA: 

Espécie de Aguas rasas, encontrada em formagsties rochosas próximas A costa como recifes ou 
quebra-mares. 

CAPTURA, PROCESSAMENTO E IMPORTÂNCIA COMERCIAL: 

Espécie incomum, capturada esporadicamente juntamente com P. argus nas Antilhas. Facilmente 
confundida com P. echinatus, seu  status  taxonômico permaneceu obscuro até que Holthuis (1961) 
distingiu-as definitivamente, estabelecendo as principais diferenças. 



0 5.8 cm  

Panulirus laevicauda Latreille, 1817  

NOMES VULGARES: 

Brasil: Lagosta-verde, samanga 
(NE); lagosta cabo-verde (RJ); 
potiquiquiya (Marcgrave, 1648). 

FAO: In Smoothtail spiny  
lobster 

Fr - Langouste indienne 
Es - Langosta  verde  

Nacionais:  Smoothtail spiny 
lobster  (EUA) 

CARACTERÍSTICAS: 

Carapaça arredondada 
dorsalmente, coberta com 
numerosos espinhos e nódulos 
de tamanhos variados, incluindo 
um par de espinhos rostrais 
bastante desenvolvidos e 
afiados sobre os olhos; não 
apresenta um rostro mediano 
distinto na margem frontal da 
carapaça. Antenas longas e 
rígidas; antênulas delgadas, com 
seus flagelos mais compridos 
que o pedúnculo antenular; 
bases das antenas separadas 
Por uma ampla placa antenular 
provida de dois pares de 
espinhos reforçados. 
Cauda bastante forte, com 
urópodos bem desenvolvidos; 
cada segmento abdominal 
completamente liso, 
desprovido de sulcos. 
Pereiopodos desprovidos de 
pinças. 

COLORAÇÃO: 

Bastante variável. Carapaça verde-escura ou verde azulada; espinhos localizados por trás do 
sulco cervical são marron-arroxeados e os da parte lateral mais claros. Os pereiópodos 
apresentam listas marron-escuras e amarelo-queimadas no mero e carpo, enquanto o própodo 
as apresenta verdes e amarelas, dorsalmente. 
Abdômen verde-escuro ou verde-an'oxeado. Geralmente, oterceiro e quarto segmentos são 
mais claros que os demais, apresentando uma coloração dorsal amarelo-esverdeada; cada 
segmento abdominal possui urna linha de pequenos pontos e manchas claras. 



CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DAS ESPÉCIES SIMILARES DO ATLÂNTICO OCIDENTAL 

Outras espécies de Panulirus: sulcos presentes nos segmentos abdominais. Características distintivas 
adicionais  so  as seguintes: 

P. argus: quatro grandes pontos amarelados na cauda, um de cada lado do segundo e Ultimo segmentos 
abdominais. 

P. echinatus e P. guttatus: cauda salpicada com pequenos pontos claros. 

COMPRIMENTO MÁXIMO TOTAL: 

37 cm; comum até 20 cm. 

DISTRIBUIÇÃO GEOGRAFICA: 

Bermuda; ambos os lados da porção Sul da Flórida (EUA); Yucatán; Antilhas; costa Norte da América do 
Sul; Brasil (até  Sao  Paulo). 

ECOLOGIA: 

Ocupa os mesmos  habitats  que P. argus, sendo porém de águas mais rasas. 

CAPTURA, PROCESSAMENTO E IMPORTÂNCIA COMERCIAL: 

Juntamente com P. argus, perfaz a quase totalidade das capturas de lagostas no Nordeste brasileiro. 
Capturada principalmente em profundidades entre 15 e 50 metros com manzuás e cavos (armadilhas 
iscadas), por mergulhadores com o auxilio de compressores, bem como com redes-de-arrasto de fundo 
(caçoeiras). A caçoeira e o mergulho com compressor são legalmente proibidos. 0 defeso (parada total 
nas capturas) desta espécie compreende as meses de janeiro a abril, e o tamanho mínimo de captura na 
temporada de pesca é de 11 cm de cauda. Apesar de menos abundante no continente (20% das 
capturas), esta espécie ocorre em maior número que P. argus no Arquipélago de Fernando de Noronha. 



Parribacus antarcticus (Lund, 1793)  

NOMES VULGARES: 

Brasil: Lagosta-sapateira, sapata, cavaco. 

FAO: In - Sculptured slipper lobster 
Fr - Cigale savate 
Es -  Cigarro  chineso  

Nacionais:  Shove[nose lobster, razor-edge 
shovelnose, sculptured slipper lobster  
(EUA);  kreef sambarcu, kreef zapatu 
(Papiamento  das Antilhas Holandesas). 

CARACTERÍSTICAS: 

Corpo bastante achatado, apresentando 
toda a sua superfície ornamentada como se 
tivesse escamas ou pequenos seixos. 
Carapaça mais larga do que comprida, com 
os lados muito finos e recortados em 
projeções triangulares e achatadas em 
forma de grandes dentes. Antenas curtas e 
muito largas, em forma de placas, 
desprovida de flagelos e com as margens 
anteriores recortadas em dentes 
relativamente grandes; anténulas delgadas 
e curtas. 
Cauda larga com leque caudal bem 
desenvolvido. Todos os pereiópodos sem 
pingas, nenhum mais desenvolvido que os 
outros. 

O  

 

I 
4.5 cm 

 

COLORAÇÃO: 

Superfície dorsal amarronzada, com manchas marrom-escuras e vermelhas; desprovido de 
grandes pontos vermelhos no primeiro segmento abdominal. 

 



CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DAS ESPÉCIES SIMILARES DO ATLÂNTICO OCIDENTAL 

Outras espécies de Scyllaridae: carapaça geralmente mais comprida do que larga e menos 
achatada, os lados não muito finos e lisos ou denticulados (mas desprovidos das grandes 
projeções triangulares como em P. antarcticus). Além disso, espécimes adultos de Scyllarides são 
bem maiores, com as margens laterais da carapaça e as margens anteriores das antenas lisas ou 
quase lisas, e apresentando grandes pontos vermelhas no primeiro segmento abdominal; adultos 
de Scyllarus são muito menores e possuem uma saliência irregular na porção mediana da 
carapaça. 

COMPRIMENTO MÁXIMO TOTAL: 

Cerca de 20 cm. 

DISTRIBUIÇÃO GEOGRAFICA: 

Desde o Sul da Flórida (EUA), ao longo das Antilhas e costa Nordeste da América do Sul até o 
estado de Pernambuco (Brasil). Também encontrada na região do Indo-Pacifico, desde a costa 
Leste da  Africa  até a Polinésia, Havaí e Arquipélago  Tuamotu.  

ECOLOGIA: 

Habita águas rasas tropicais, preferencialmente recifes de coral ou de pedra com fundos arenosos. 
Espécie relativamente gregária, formando pequenos grupos; hábitos noturnos. Holthuis (1985), em 
sua revisão dos Scyllaridae, nos fornece descrições e referências sobre a reprodução e estágios 
larvais desta espécie. 

CAPTURA, PROCESSAMENTO E IMPORTÂNCIA COMERCIAL: 

Capturada ocasionalmente nas armadilhas (covos e manzuás) utilizadas na pesca de lagostas 
espinhosas. Fausto-Filho et aL (1966), em seu levantamento da fauna dos bancos de lagostas no 
Ceará, cita algumas espécies da família Scyllaridae (Parribacus antarcticus, Scyllarides delfosi e 
Scyllarides brasiliensis) como sendo capturadas "juntamente com lagostas do gênero Panulirus  
Gray,  por manzuás depositados sôbre fundos do tipo cascalho, ao longo da costa cearense." 
Comercializada geralmente sem cabeça, em forma de caudas congeladas. 



o 6.6 cm  

Scyllarides aequinoctialis (Lund, 1793)  

NOMES VULGARES: 

Brasil: Lagosta-sapateira, lagosta-
japonesa, sapata, cavaco 

FAO: In - Spanish slipper lobster 
Fr - Cigale marie-carogne 
Es -  Cigarro  espartol  

Nacionais: Spanish slipper 
lobster, shovelnose lobster, sand 
lobster  (EUA);  kreef sambarcu, 
kreef zapatu (Papiamento  das 
Antilhas Holandesas);  Beerkreeft, 
Zandkreeft  (Holanda). 

CARACTERÍSTICAS: 

Corpo achatado, superfície dorsal 
uniformemente arredondada, 
relativamente lisa, aparentemente 
rugosa. Carapaça mais comprida 
do que larga, com as margens 
laterais lisas ou finamente 
denticuladas. Antenas curtas e 
alargadas, em forma de placas, 
desprovidas de flagelos e com as 
extremidades frontais lisas e 
arredondadas; antênulas 
delgadas e curtas. Cauda larga, 
com um leque caudal bem 
desenvolvido. Todos os 
pereiripodos sem pinças, nenhum 
mais desenvolvido que os outros. 

COLORAÇÃO: 

Laranja avermelhado até amarronzado, geralmente com manchas vermelhas, mais fracas nos 
espécimes maiores; quatro grandes pontos vermelhos bastante distintos no primeiro segmento 
abdominal, os dois internos sendo maiores e fundidos anteriormente; pereiópodos marrom-
amarelados com pontos vermelho-amarronzados. 



CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DAS ESPÉCIES SIMILARES DO ATLÂNTICO OCIDENTAL 

Scyllarides brasiliensis: apresenta apenas duas manchas circulares no primeiro segmento abdominal 

Scyllarides delfosi: apresenta três manchas circulares no primeiro segmento abdominal, uma grande no 
centro ladeada por duas manchas menores. 

Scyllarides nodifer provida de uma distinta carina mediana longitudinal ao longo da superfície dorsal dos 
segmentos abdominais. Apresenta três manchas circulares no primeiro segmento abdominal, uma 
grande no centro ladeada por duas manchas menores. Ocorre somente na costa Leste dos EUA (desde a 
Carolina do Norte) e Golfo do México. 

Outras espécies da Família Scyllaridae: extremidades frontais das antenas recortadas em dentes ou 
lóbulos. 

COMPRIMENTO MÁXIMO TOTAL: 

Acima de 30 cm. 

DISTRIBUIÇÃO GEOGRAFICA: 

Bermudas; Costa Leste do EUA (desde a Carolina do Sul até a costa leste da Florida), Antilhas, América 
Central e do Sul até o estado da Bahia (Brasil). 

ECOLOGIA: 

Animais vagarosos e de visa() limitada, como os outros membros da família Scyllaridae.  Boone (in  
Ramos, 1951) relata que nas Índias Ocidentais esta espécie ocorre em abundância nas aguas profundas 
dos recifes externos, freqüentando desde aguas salobras até profundidades de cerca de 100 metros, 
fornecendo ainda uma descrição interessante de como estes indivíduos utilizam-se de suas antenas em 
forma de  pas  para "abrir sulcos à superfície da areia ou da lama, revirando pequenas pedras, à cata de 
moluscos vermes e outros quitutes semelhantes." 

CAPTURA, PROCESSAMENTO E IMPORTÂNCIA COMERCIAL: 

Apesar de apresentar carne de excelente qualidade, aparentemente uma pescaria comercial dirigida 
para esta espécie existe somente em Porto Rico. No Nordeste brasileiro é capturada ocasionalmente nas 
armadilhas utilizadas na captura de lagostas espinhosas do gênero Panulirus. Comercializada 
geralmente sem cabeça, em forma de caudas congeladas. 



Scyliarides delfosi Holthuis, 1966  

NOMES VULGARES: 

Brasil: Lagosta-sapateira, lagosta-
japonesa, sapata, cavaco. 

FAO: In - 
Fr- 
Es -  

Nacionais:  Shovelnose lobster, 
slipper lobster,  (EUA) 

CARACTERÍSTICAS: 

Corpo achatado, carapaça mais 
comprida do que larga e com as 
margens laterais quase paralelas, 
exceto por uma ligeira constricção 
logo atrás dos olhos; os ângulos 
anterolaterais possuem um 
espinho orientado para fora. 
Sobre a linha média da carapaça 
existem duas elevaçfies à frente 
do sulco cervical. Antenas curtas 
e largas, em forma de placas, 
desprovidas de flagelos e com o 
segundo segmento móvel 
apresentando um Angulo antero-
externo muito proeminente e 
terminando num grande dente; 
extremidade frontais lisa e 
arredondadas; antênulas 
delgadas e curtas. 

COLORAÇÃO: 

0 primeiro segmento abdominal possui três grandes pontos vermelhos na superfície dorsal, o 
mediano sendo maior e circular, e os laterais menores e irregulares. Este padrão pode se repetir 
na porção anterior dos segmentos seguintes, porém com menor intensidade. 



CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DAS ESPÉCIES SIMILARES DO ATLÂNTICO OCIDENTAL 

Scyllarides aequinoctialis: quatro grandes pontos vermelhos no primeiro segmento abdominal, 
sendo os dois internos maiores e fundidos anteriormente, em forma de ferradura. 

Scyllarides brasiliensis: apresenta apenas duas manchas circulares no primeiro segmento 
abdominal. 

Scyllarides nodifer provida de uma distinta carina mediana longitudinal ao longo da superfície 
dorsal dos segmentos abdominais. Apresenta três manchas circulares no primeiro segmento 
abdominal, uma grande no centro ladeada por duas manchas menores. Ocorre somente na costa 
Leste dos EUA (desde a Carolina do Norte) e Goifo do México. 

Outras espécies da Família Scyllaridae (Parribacus e Scyllarus): extremidades frontais das 
antenas recortadas em dentes ou lóbulos. 

COMPRIMENTO MÁXIMO TOTAL: 

350 mm. 

DISTRIBUIÇÃO GEOGRAFICA: 

ECOLOGIA: 

Animais vagarosos e de visão limitada, como os outros membros da família Scyllaridae. Embora o 
primeiro registro desta espécie para o litoral brasileiro tenha sido realizada por  Nomura  & Fausto-
Filho (1966) em fundos de lama ao largo do Amapá (Cabo Raso) e  Part  (Cabo Maguari, Ilha de 
Marajó), no ano seguinte (Fausto-Filho,1967) registrou a mesma espécie para a Praia de Mucuripe 
(Fortaleza, CE) e em fundos de cascalho ao largo de Acaraú (CE). Fausto-Filho et  al.  (1966), em 
seu levantamento da fauna dos bancos de lagostas no Ceará, cita algumas espécies de 
Scyllarídeos (Parribacus antarcticus, Scyllarides delfosi e Scyllarides brasiliensis) como sendo 
capturadas "juntamente com lagostas do gênero Panulirus  Gray,  por manzuas depositados sôbre 
fundos do tipo cascalho, ao longo da costa cearense." 

CAPTURA, PROCESSAMENTO E IMPORTÂNCIA COMERCIAL: 

Capturada ocasionalmente nas armadilhas utilizadas na captura de lagostas espinhosas do gênero 
Panulirus. Comercializada geralmente sem cabeça, em forma de caudas congeladas. 



Scyllarides brasiliensis Rathbun, 1906  

NOMES VULGARES: 

Brasil: Lagosta-sapateira, lagosta-japonesa, 
sapata, cavaco, cigarra. 

FAO; In - 
Fr- 
Es -  

Nacionais:  Shovelnose lobster, slipper 
lobster, spanish lobster  (EUA);  Cigale de 
mer  (França);  Bárenkrebse  (Alemanha). 

CARACTERÍSTICAS: 

Corpo achatado, cefalotórax espesso e 
duro, mais comprido do que largo, com a 
superfície dorsal distintamente granulosa e 
as margens laterais providas de 
denticulações. Antenas largas, formadas por 
segmentos achatados, em forma de pás e 
semelhantes a escamas; margens externas 
das três primeiras articulações das antenas 
denteadas, com dentes achatados, sendo o 
ante-penúltimo segmento desprovido de 
dentes proeminentes nos ângulos. Rostro 
proeminente. As orbitas encontram-se nos 
cantos anteriores externos e sâo encaixadas 
nas abas da carapaça. Segundo, terceiro, 
quarto e quinto segmentos abdominais com 
ligeira quilha dorsal na porçâo mediana; 
lóbulos laterais um tanto alongados na 
regiáo ventral, providos de margens 
denteadas. Telso mais largo que comprido, 
leque caudal bem desenvolvido. 
Pereiopodos fortes, mais ou menos 
compridos e achatados, desprovidos de 
pinças, nenhum mais desenvolvido que os 
outros. 

COLORAÇÃO: 

Primeiro segmento abdominal com duas manchas circulares distintas bem afastadas umas das 
outras. Coloraçâo geral vermelho-arroxeado, com tonalidades alaranjadas marginando as 
antenas e antênulas. 



CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DAS ESPÉCIES SIMILARES DO ATLÂNTICO OCIDENTAL 

Scyllarides aequinoctialis: quatro grandes pontos vermelhos no primeiro segmento abdominal, 
sendo os dois internos maiores e fundidos anteriormente, em forma de ferradura. 

ScyHondas delfosi: apresenta três manchas circulares no primeiro segmento abdominal, uma 
grande no centro ladeada por duas manchas menores. 

Scyllarides nodifer: provida de uma distinta carina mediana longitudinal ao longo da superfície 
dorsal dos segmentos abdominais. Apresenta três manchas circulares no primeiro segmento 
abdominal, uma grande no centro ladeada por duas manchas menores. Ocorre somente na costa 
Leste dos EUA (desde a Carolina do Norte) e Golfo do México. 

Outras espécies da Família Scyllaridae (Parribacus e Scyllarus): extremidades frontais das 
antenas recortadas em dentes ou lóbulos. 

COMPRIMENTO MÁXIMO TOTAL: 

Machos, 295 mm; fêmeas 270 mm. 

DISTRIBUIÇÃO GEOGRAFICA: 

Atlântico ocidental: Brasil (desde o Ceará ate  SA()  Paulo). 

ECOLOGIA: 

Animais vagarosos e de visáo limitada, como os outros membros da família Scyllaridae. Fausto-
Filho et aL (1966), em seu levantamento da fauna dos bancos de lagostas no Ceará, cita algumas 
espécies de Scyllarideos (Parribacus antarcticus, ScyHalides delfosi e ScyIlarides brasiliensis) 
como sendo capturadas "juntamente com lagostas do gênero Panufirus  Gray,  por manzuás 
depositados sôbre fundos do tipo cascalho, ao longo da costa cearense." 

CAPTURA, PROCESSAMENTO E IMPORTÂNCIA COMERCIAL: 

Capturada ocasionalmente nas armadilhas (covos e manzuás) utilizadas na pesca de lagostas 
espinhosas (gênero Panulirus). Comercializada geralmente sem cabeça, em forma de caudas 
congeladas. 



0 I.5 cm 

Palinurellus gundlachi (von Martens, 1878)  

NOMES VULGARES: 

Brasil: 

FAO: In - Furry lobster 
Fr - Cacahoète 
Es - Langosteta  

Nacionais:  Furry lobster  (EUA) 

CARACTERÍSTICAS: 

Carapaça comprida e 
arredondada, completamente 
coberta com nódulos pequenos e 
arredondados e pêlos curtos, 
desprovida de grandes espinhos; 
pequeno rostro triangular 
localizado entre os olhos. Olhos 
pequenos, com cómea bem 
pigmenteda e estreita. Antenas 
mais curtas que a carapaça, 
flagelos antenulares mais curtos 
que os pedúnculos antenulares. 
Pereiópodos sem pinças 
verdadeiras, o primeiro par mais 
curto que o segundo, mas pelo 
menos duas vezes mais espesso. 
Segmentos abdominais 2 a 5 (ou 
6) apresentam uma quilha suave e 
desprovida de pêlos ao longo da 
linha mediana dorsal; segmentos 
possuem pêlos como a carapaça, 
as pleuras  so  mais ou menos 
retangulares; as margens ventrais 
das pleuras do segundo, terceiro e 
quarto segmentos  so  serrilhadas. 
Pleópodos pequenos e foliáceos, 
apresentando extremidades 
afiladas. Telso retangular, seu 
comprimento é cerca de 1,5 vezes 
a sua largura. 

COLORAÇÃO: 

Uniformemente alaranjado brilhante. • 



CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DAS ESPÉCIES SIMILARES DO ATLÂNTICO OCIDENTAL: 

0 tamanho reduzido de Palinurellus gundlachi, seu corpo todo recoberto por pêlos e a coloração 
alaranjada bastante viva, distinguem esta espécie facilmente, e à primeira vista, de qualquer outra 
lagosta da região. 

Família Palinuridae: apesar de também desprovidas de pinças, podem ser facilmente distintas 
pelo grande porte, a presença de espinhos na carapaça (incluindo um par de espinhos rostrais 
bastante desenvolvidos), as longas antenas e a ausência de um rostro mediano. 

Enoplometopus rostro curto, mas extremamente largo, apresentando margens laterais 
com três espinhos de cada lado; primeiro par de pereiópodos bastante desenvolvido e quelado; 
telso em formato ligeiramente trapezoidal, quase quadrado. 
Esta espécie, conhecida nos EUA como  "flaming reef lobster",  é bastante rara, tendo sido 
registrada na costa brasileira (Rio Grande do Norte) pela primeira vez somente em 1970 por 
Fausto-Filho. Este mesmo autor estendeu a sua distribuição no Nordeste brasileiro para os estados 
do Ceará, Rio Grande do Norte,  Paraiba  e Alagoas (Fausto-Filho, 1980). E. antillensis alcança 
preços elevados no comércio de peixes ornamentais do Sul e Sudeste do Brasil. 

COMPRIMENTO MÁXIMO TOTAL: 

150 mm.  

DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA: 

Barbados; Bermudas; sul da Flórida; Porto Rico; ilhas do Caribe;  Peninsula  de Yucatán; nordeste 
do Brasil (Pernambuco). 
Fausto-Filho (1980), em sua lista de "Crustáceos Estomatópodos e Decápodos dos Substratos de 
Cascalho do Nordeste Brasileiro", cita a espécie como somente ocorrendo no estado da  Paraiba,  
apesar de este mesmo autor ter feito um registro da espécie para o estado de Pernambuco 
(Fausto-Filho & Costa, 1969). 

ECOLOGIA: 

Pouco se sabe a respeito dos hábitos desta espécie rara. A maioria dos espécimes conhecidos 
foram coletados por mergulhadores em recifes, em profundidades de até 35 m. Os dois registros 
para o Nordeste brasileiro mencionam o seguinte: um macho procedente de Ponta de Pedras 
(Goiana, PE) "foi capturado durante o dia, em distância aproximada de 15 milhas da costa, numa 
profundidade de 26 metros, com linha-de-mão, anzol pequeno e isca de camarão", de acordo com 
Fausto-Filho & Costa (1969); e Coelho (1967) cita um espécime macho coletado em Ponta de 
Pedras (PE) a 1,5 m de profundidade. 

CAPTURA, PROCESSAMENTO E IMPORTÂNCIA COMERCIAL: 

Captura ocasionalmente por mergulhadores. Apesar dos registros científicos escassos, existem 
evidências que levam a crer que esta espécie, quando ocasionalmente capturada, alcança preços 
bastante elevados no mercado de peixes ornamentais. 



Clibanarius vittatus (Bosc, 1802)  

PORÇÃO ANTERIOR DA 
CARAPAÇA - VISTA DORSAL 

NOMES VULGARES: 

Brasil: aranha-de-búzio (NE), caranguejo-eremita,  amino  

FAO: In - 
Fr - 
Es -  

Nacionais: thinstripe  hermit  (EUA) 

CARACTERISTICAS: 

A porção anterior da carapaça (escudo anterior) é ligeiramente mais comprida que larga, com um 
sulco distinto por trás da margem anterior e alguns poucos tufos de pêlos ao longo das margens 
laterais. Margem frontal com rostro pontiagudo, triangular, ligeiramente mais proeminente que as 
projeções laterais. Pedúnculos oculares quase tão compridos quanto o escudo anterior, quase 
cilíndricos, córnea não dilatada, pedúnculo direito ocasionalmente mais curto do que o esquerdo; 
escamas oculares estreitas, próximas nas extremidades mas bem separadas nas bases, margem 
com 1 a 4 espinhos, sendo o terminal maior. Quelipodos iguais, com  !Delos  esparsos; palmas 
grossas, entumescidas, seu comprimento é o dobro da largura, recobertas por espinhos curtos, 
dedos abrindo-se horizontalmente, fortes, denticulados; carpo com o mesmo comprimento que a 
palma. Patas ambulatórias (pereiópodos 2 e 3) mais compridas que os quelipodos, 
sobrepassando-os com mais da metade do dáctilo. 

COLORAÇAO: 

Esverdeada a marrom-escura com listas longitudinais acinzentadas a brancas; pedúnculos 
antenulares claros na porção superior, escuros lateralmente, com flagelos alaranjados 



C.fricolor 

C.vittatus 

CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DAS ESPÉCIES SIMILARES DO ATLÂNTICO OCIDENTAL 

Clibanarius antillensis e C.tricolor dáctilo dos dois primeiros pares de patas ambulatórias 
(perelopodos 2 e 3) mais curtos que o propodo. 

Clibanarius cubensis: propodo dos dois primeiros pares de patas ambulatórias (pereiopodos 2 e 3) 
com quatro faixas escuras (oito linhas claras separadas por faixas escuras largas em avittatus). 

Cancellus omatus: abdômen quase reto para acomodação em cavidades rochosas ou esponjas 
(Clibanarius vittatus, bem como todos os outros membros da família, possuem o abdômen 
encurvado para acomodação em conchas de gástropodes). 

Espécies de Dardanus, Petrochirus e Calcinus: quelipodos desiguais em forma e tamanho. 

Espécies de Paguristes: o abdômen dos machos apresenta apêndices (pleópodos) pareados nos 
dois primeiros segmentos; nas fêmeas, estes apêndices se encontram somente sobre o primeiro 
segmento abdominal (ausentes em ambos os sexos dos outros membros desta família). 

Espécies de lsocheles: extremidades dos dedos acuminadas; flagelo antenular bastante peludo 
(extremidades dos dedos em forma de colher e flagelo antenular desprovido de pêlos em 
Clibanarius vittatus). 

Membros da Família Paguridae: quela direita geralmente muito maior que a esquerda; os terceiros 
maxilipedes apresentam as bases amplamente separadas pelo esterno. 

COLORAÇÃO DAS PATAS AMBULATÓRIAS 

ClIbanarfus antlllensls 

C.cubensis 

DIMENSÕES 

Comprimento da carapaça (escudo anterior): machos, 17,4 mm; fêmeas, 14,9 mm. Largura: 
machos, 14,4 mm; fêmeas, 12,5 mm. 

DISTRIBUIÇÃO GEOGRAFICA:  

Virginia  (EUA), Golfo do México, Antilhas, Venezuela, Suriname, Brasil (Pará até Santa Catarina). 

ECOLOGIA: 

Vive  proximo  à costa em praias arenosas, recifes, pedras e substratos de lama, podendo penetrar 
em estuários. 

CAPTURA, PROCESSAMENTO E IMPQRTANCIA COMERCIAL: 

Apesar do tamanho reduzido em relação a outros membros da Família Diogenidae (Dardanus, 
Petrochirus), os indivíduos deste gênero são também comercializados como invertebrados 
ornamentais em lojas de aquariofilia marinha. São bastante abundantes na região, e facilmente 
capturados manualmente em zonas estuarinas ou recifes costeiros. 



Dardanus venosus (H.Milne Edwards, 1848)  

NOMES VULGARES: 

Brasil: aranha-de-búzio (NE), caranguejo-eremita, 
ermitão 

FAO: In - 
Fr- 
Es -  

Nacionais: stareye  hermit  (EUA) 

CARACTERÍSTICAS: 

A porção anterior da carapaça (escudo anterior) é 
ligeiramente mais comprida que a largura da 
margem frontal, lisa, com setas escassas e alguns 
sulcos próximos aos lados; rostro ausente; as 
projeções laterais formam ângulos agudos nos 
lados anterolaterais da carapaça. Os pedúnculos 
oculares são grossos e curtos, se estendendo até 
a extremidade do pedúnculo antenal ou 
ligeiramente além, e apresentando um tufo de 
setas na superfície dorsal, na base da córnea. As 
escamas óticas são alargadas na base e se 
prolongam mesialmente em uma proteção 
triangular armada de vários espinhos. Os 
pedúnculos antenulares sobrepassam a córnea 
por 1/3 do segmento  distal.  Os quelipodos são 
desiguais, sendo o esquerdo muito maior que o 
direito; as extremidades dos dedos são córneas, 
negras e em forma de colher; a superfície externa 
da palma grande apresenta-se coberta por 
tubérculos em forma de escamas, separados por 
tufos de pêlos; a superfície interna é lisa; a 
margem superior possui sete espinhos córneos 
que se prolongam numa série de tamanho menor 
sobre o dedo móvel. As patas ambulatórias 
apresentam os dáctilos maiores que os própodos; 
a segunda pata ambulatória difere das demais por 
apresentar o dáctilo e própodo avantajados, 
recobertos de pêlos e, lateralmente, uma carina 
longitudinal com numerosos tubérculos em forma 
de escama semelhantes aos da quela grande, e 
acentuada por um pequeno sulco paralelamente. 

QUELA MAIOR 
SUPERFÍCIE INTERNA 

COLORAÇÃO: 

Palma da quela grande basicamente vermelha, tubérculos vermelhos ou rosados, ocasionalmente 
arroxeados. Segundo e terceiro pereiópodos com largas faixas vermelho-alaranjadas no mero, 
carpo e própodo. A córnea nos animais vivos apresenta-se azul-esverdeada, com um ponto negro 
central irradiando estreitas faixas, formando uma estrela ou asterisco quando olhada de frente. 



CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DAS ESPÉCIES SIMILARES DO ATLÂNTICO OCIDENTAL 

Dardanus fucosus: a margem ventral do dáctilo do terceiro par de pereiópodos (segundo par de 
patas ambulatórias) apresenta um sulco com uma série de tufos de setas imediatamente 
adjacentes em ambos os lados. A córnea, em animais vivos, apresenta uma espessa faixa negra 
estendendo-se horizontalmente, quando observados de frente. Distribuição: Carolina do Norte 
(EUA), Antilhas, Guianas e norte do Brasil (Amapá e Pará). 

Dardanus insignis: quelipodo esquerdo com distintas estrias granulosas e piliferas. Distribuição: 
Carolina do Norte (EUA) até  Guadalupe  (Antilhas); Brasil (Rio de Janeiro até Rio Grande do Sul), 
Uruguai, Argentina. 

Petrochirus diogenes: quelipodos não são distintamente desiguais; a quela direita é somente 
ligeiramente maior que a esquerda. 

Calcinus tibicen: a quela maior é lisa, sem tubérculos ou setas. 

Canoe&is omatus: abdômen quase reto para acomodação em cavidades rochosas ou esponjas 
(Dardanus venosus, bem como todos os outros membros da família, possuem o abdômen 
encurvado para acomodação em conchas de gátropodes). 

Espécies de Paguristes: o abdômen dos machos apresenta apêndices (pleópodos) pareados nos 
dois primeiros segmentos, nas fêmeas, estes apêndices se encontram somente sobre o primeiro 
segmento abdominal (ausentes em ambos os sexos dos outros membros desta família). 

Espécies de Clibanarius e Isocheles: quelipodos iguais ou quase iguais em forma e tamanho; os 
dedos se movem horizontalmente (quelipodos bastante desiguais em Dardanus, os dedos se 
movem obliquamente ou quase verticalmente). 

Membros da Família Paguridae: quela direita geralmente muito maior que a esquerda; os terceiros 
maxilipedes apresentam as bases amplamente separadas pelo esterno. 

DIMENSÕES 

Comprimento da carapaça (escudo anterior): machos, 17 mm; fêmeas, 23 mm. 

DISTRIBUIÇÃO GEOGRAFICA: 

Ilhas Bermudas; Flórida (EUA), Antilhas, Fernando de Noronha, Atol das Rocas, Pará até Bahia 
(Brasil). 

ECOLOGIA: 

Encontrados em diversos tipos de fundo, desde rochas, areia, lama, cascalho e algas calcárias até 
prados de Halodule, em profundidades entre zero a 90 metros. Comum nos bancos ao largo do 
Ceará e Rio Grande do Norte. 

CAPTURA, PROCESSAMENTO E IMPORTÂNCIA COMERCIAL: 

Capturado ocasionalmente nos arrastos-de-praia na Enseada do Mucuripe, município de Fortaleza, 
esta espécie é bastante comum nos bancos e áreas de pesca das lagostas do gênero Panulirus 
(fundos de cascalho e algas calcáreas, cerca de 20 m de profundidade). Uma das espécies mais 
significativas da fauna acompanhante dà pesca da lagosta no estado do Ceará, tanto por ação dos 
manzuás (covos) como pela caçoiera (rede-de-espera) (Fausto-Filho et  al.,  1966; Rocha &  
Franklin Jr.,  com. pess.), estes indivíduos são descartados de volta ao mar imediatamente após a 
captura. Nas lojas especializadas em aquariofilia marinha, alcançam preços que justificariam a 
manutenção, aclimatação e transporte destes indivíduos vivos. 



Petrochirus diogenes (Linnaeus, 1758)  

NOMES VULGARES: 

Brasil: aranha-de-búzio (NE), caranguejo-
eremita, ermitão 

FAO: In - 
Fr- 
Es -  

Nacionais:  giant hermit  (EUA) 

CARACTERÍSTICAS: 

A porção anterior da carapça (escudo 
anterior) é achatada, seu 
comprimento é aproximadamente 
igual A largura, apresentando uma 
superfície áspera, desigual e com 
tufos de pêlos dispersos. A frente é 
trilobada, com o rostro tão longo 
quanto as projeções laterais. Os 
pedúnculos oculares são retos, 
ligeiramente dilatados distalmente, 
com tufos de setas na superfície da  
cornea,  na base e alguns poucos 
tufos ao longo do comprimento. 
Escama óptica com a base larga, 
agudas anteriormente e com 
serrilhado indistinto. Pedúnculos 
antenulares do mesmo tamanho ou 
sobrepassando os pedúnculos 
oculares; pedúnculos antenais mais 
curtos que os pedúnculos oculares. 
Quelipodos fortes e  sub-iguais, o 
direito ligeiramente maior que o 
esquerdo; a palma e o carpo são 
recobertos, na superfície superior e 
parcialmente na inferior, por grupos 
de tubérculos separados por setas; os 
dedos se abrem obliquamente; os 
ápices dos dáctilos são córneos, 
acuminados na quela maior e 
parcialmente em forma de colheres 
na quela menor. 0 carpo dos dois 
primeiros pares de patas 
ambulatórias possuem uma 
ornamentação parecida com a das 
quelas; terceiro par subquelado; 
último par quelado. 

COLORAÇÃO: 

Coloração geral avermelhada; quelipodos avermelhados, exceto entre os dedos, e com pontos 
brancos nos artículos do carpo. Os pedúnculos antenulares e antenais apresentam listas 
longitudinais vermelhas e brancas; os flagelos antenais possuem faixas transversais vermelhas e 
brancas bastante distintas.  

Ea  SI-  CM 



CARACTERISTICAS DISTINTIVAS DAS ESPÉCIES SIMILARES DO ATLÂNTICO OCIDENTAL 

Espécies de Dardanus: quelipodos bastante desiguais, o esquerdo bem maior que o direito (o 
direito ligeiramente maior que o esquerdo em Petrochirus). 

Calcinus tibicen: a quela maior é lisa, sem tubérculos ou setas. 

Cancellus omatus: abdômen quase reto para acomodação em cavidades rochosas ou esponjas 
(Dardanus venosus, bem como todos os outros membros da família, possuem o abdômen 
encurvado para acomodação em conchas de gátropodes). 

Espécies de Paguristes: o abdômen dos machos apresenta apêndices (pleópodos) pareados nos 
dois primeiros segmentos, nas fêmeas, estes apêndices se encontram somente sobre o primeiro 
segmento abdominal (ausentes em ambos os sexos dos outros membros desta família). 

Espécies de Clibanarius e Isocheles: quelipodos iguais ou quase iguais em forma e tamanho; os 
dedos se movem horizontalmente (quelipodos ligeiramente desiguais em forma e tamanho em 
Petrochirus, os dedos se movendo obliquamente ou quase verticalmente). 

Membros da Família Paguridae: quela direita geralmente muito maior que a esquerda; os terceiros 
maxilipedes apresentam as bases amplamente separadas pelo esterno. 

DIMENSÕES 

Comprimento da carapaça (escudo anterior): machos, 36 mm; fêmeas, 20 mm. Largura: machos, 
34 mm; fêmeas, 20 mm. 

DISTRIBUIÇÃO GEOGRAFICA: 

Carolina do Norte (EUA), Golfo do México, Antilhas, Venezuela, Suriname, Brasil (desde o Amapá 
ao Rio Grande do Sul), Uruguai. 

ECOLOGIA: 

Encontrados em diversos tipos de fundo: rochosos, arenosos, de lama, cascalho e algas calcárias, 
em profundidades de 0 a 128 metros. Esta espécie atinge o maior tamanho dentre todos os 
caranguejos-eremita da região; os maiores espécimes são geralmente encontrados em conchas de 
Strombus e Phalium, dentre outras, e podem apresentar associações com diversos comensais 
como, por exemplo, o caranguejo porcelanideo Porcellana sayana, briozoários, vermes tubicolas e 
anêmonas. 

CAPTURA, PROCESSAMENTO E IMPORTÂNCIA COMERCIAL: 

Capturado com mais freqüência que Dardanus venosus nos arrastos-de-praia na Enseada do 
Mucuripe, município de Fortaleza (Sampaio & Fausto-Filho, 1984), esta espécie é bastante 
comum nos bancos e áreas de pesca das lagostas do gênero Panulirus (fundos de cascalho e 
algas calcáreas, cerca de 20 m de profundidade). Uma das espécies mais significativas da fauna 
acompanhante da pesca da lagosta no estado do Ceará, tanto por ação dos manzuás (cavos) 
como pela caçoiera (rede-de-espera) (Fausto-Filho et  al.,  1966; Rocha &  Franklin Jr.,  com. pess.), 
estes indivíduos são descartados de volta ao mar imediatamente após a captura. Nas lojas 
especializadas em aquariofilia marinha, pelo grande porte e distinto colorido, alcançam preços que 
justificariam a manutenção, aclimataçãO e transporte destes indivíduos vivos. 



Calappa ocellata Holthuis, 1958  

NOMES VULGARES: 

Brasil: siri-guajá, siri-baú 

FAO: In - 
Fr- 
Es -  

Nacionais:  Ocellate box crab  (EUA).  

CARACTERISTICAS: 

Carapaça bastante convexa, arredondada na porção anterior e apresentando projeções achatadas 
distintamente separadas da carapaça na margem anterolateral, com dentes delgados de 
extremidades pontiagudas. Margem frontal pouco desenvolvida, bilobada, projetando-se 
ligeiramente além das pequenas órbitas circulares. Quelipodos muito grandes, desiguais no 
tamanho, encaixando-se perfeitamente A carapaça; mero com expansão lateral achatada; palmas 
bem achatadas e apresentando uma crista dorsal bastante desenvolvida e um dente na superfície 
externa inferior, próximo ao carpo, extremidades dos dedos pontiagudas. Abdômen dos individuos 
adultos apresentando os segmentos 3 a 5 fundidos. 

COLORAÇÃO: 

Esta espécie apresenta uma coloração bastante distinta, variando de um roxo-escuro a vermelho-
arroxeado, que se vai esmaecendo A medida que se afasta da parte anterior da carapaça, sendo a 
porção posterior bastante clara. 0 padrão formado na porção anterior da carapaça é um labirinto 
de manchas bastante elaborado, sendo a distribuição, coloração, tonalidade e tamanho destas 
manchas variável de acordo com a idade do animal e o tipo de fundo (Fausto-Filho, 1967a). t 
notável e caracterisico desta espécie, o par de pontos avermelhados situados na região 
submediana, logo acima da margem posterior, sobre a base do último par de patas. Para uma 
descrição detalhada do padrão de cor, ver Fausto-Filho(op.cit.). 



CARACTER1STICAS DISTINTIVAS DAS ESPÉCIES SIMILARES DO ATLÂNTICO OCIDENTAL 

Calappa sulcata: projeções da região posterior da margem anterolateral não distintamente 
destacadas. 

C.nitida: não apresenta os dois pontos submedianos distintos logo antes da margem posterior da 
carapaça, sobre a base do último par de patas. 

C.gallus: carapaça e quelas totalmente recobertas por tubérculos relativamente grandes e cônicos. 

Espécies de Hepatus: carapaça regularmente arqueada anteriormente, porém estreitando-se 
profundamente na margem posterior (alargando-se em Calappa). 

DIMENSÕES: 

Comprimento máximo: machos, 86 mm; fêmeas, 54 mm. Largura  maxima  da carapaça (incluindo 
espinhos laterais): machos, 119 mm; fêmeas 89 mm. 

DISTRIBUIÇÃO GEOGRAFICA: 

Ilhas Bermudas; Carolina do Norte (EUA) até Rio de Janeiro (Brasil). 

ECOLOGIA: 

Habita fundos de lama influenciados pela descarga de rios e fundos pedregosos ou de cascalho, 
desde aguas rasas. 

CAPTURA, PROCESSAMENTO E IMPORTÂNCIA COMERCIAL: 

Muito comum ao longo da costa do estado do Ceara, esta espécie é capturada como fauna 
acompanhante da pesca do camarão, com redes de arrasto-de-fundo (espécimes menores e de 
coloração mais viva), e em manzuas e caçoeiras (Rocha e  Franklin Jr.,  com. pess.) destinados a 
captura de lagostas do gênero Panulirus (indivíduos maiores). Apesar de ser bastante apreciada 
como alimento pelos pescadores cearenses, e de constituir uma porção considerável da fauna 
acompanhante da pesca do camarão, esta espécie não é explorada comercialmente. 



Hepatus pudibundus (Herbst, 1785)  

NOMES VULGARES: 

Brasil: siri-guajá 

FAO: In - 
Fr - 
Es -  

Nacionais:  Box crab, flecked box crab  (EUA)  

CARACTERISTICAS: 

0 comprimento da carapaça está entre 2/3 a 3/4 da largura. Carapaça acentuadamente convexa 
superiormente, regularmente arqueada anteriormente, porém estreitando-se profundamente na 
margem posterior; superfície lisa nos adultos, juvenis com 8 fileiras distintas de tubérculos. 
Margem frontal espessa, ligeiramente bidentada e tuberculada, situada à frente da continuação 
das margens anterolaterais da carapaça. Margem anterolateral dividida em 12 ou 13 dentes mais 
ou menos retangulares, denticulados nas margens e não se projetando para fora. Os pereiópodos 
são lisos, com exceção dos dáctilos, que apresentam uma pubescência curta e densa revestindo-
os superior e inferiormente, deixando uma faixa lateral externa e interna desprovida de pêlos. 

COLORAÇÃO: 

Apresenta manchas arroxeadas ou rosadas escuras sobre o fundo rosa-claro da carapaça. A 
distribuição geral das manchas sobre a carapaça parece obedecer um sentido transversal, 
tomando algumas vezes a forma de fileiras transversais bem definidas. A coloração dos 
pereiópodos se caracteriza pelas grandes manchas avermelhadas ou escuro-alaranjadas que 
cortam os segmentos em forma de faixas. 



CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DAS ESPÉCIES SIMILARES DO ATLÂNTICO OCIDENTAL 

Hepatus scaber. carapaça menos convexa, margem frontal acentuadamente côncava; a maior 
largura da carapaça é a distância compreendida entre os dois últimos dentes da margem lateral. 

DIMENSÕES: 

Comprimento máximo: machos, 60 mm; fêmeas, 46 mm. Largura máxima da carapaça: machos, 
76 mm; fêmeas, 62 mm. 

DISTRIBUIÇÃO GEOGRAFICA:  

Georgia  (EUA)  a Santa Catarina (Brasil).  

ECOLOGIA: 

Fundos de areia e lama, desde o litoral até 49 m de profundidade. 

CAPTURA, PROCESSAMENTO E IMPORTÂNCIA COMERCIAL: 

Espécie comum na costa cearense, é capturada como fauna acompanhante da pesca do camarão, 
principalmente o camarão sete-barbas (Xiphopenaeus kroyen), com redes de arrasto-de-fundo. No 
entanto, não se conhece utilização comercial para esta espécie. 



NOMES VULGARES: 

Brasil: caranguejo-aranha 

FAO: In - 
Fr- 
Es -  

Stenorhynchus seticomis (Herbst, 1788)  

Nacionais:  Arrow crab, yellowline arrow crab  (EUA)  

CARACTERISTICAS: 

Carapaça lisa, triangular, bem mais comprida do que lama, diminuindo em largura até o nível dos olhos 
para então transformar-se num rostro delgado e achatatado, provido lateralmente com espinulos e 
variando em tamanho de ligeiramente mais longo que a carapaça até 2,5 vezes o comprimento desta; 
extremidade  rostra!  pontiaguda. Pereiópodos extremamente longos e finos, compostos de artículos 
cilíndricos, finamente espinulados e apresentando 2 fileiras de espinhos no mero, 2 ou 3 espinhos no 
carpo, e 3 espinhos terminais no mero. Quelipodos delgados e cilíndricos, pouco desenvolvidos. 

COLORAÇÃO: 

Coloração geral do corpo acinzentada, com faixas amarronzadas claras e escuras dorsalmente, 
convergindo anteriormente como séries de  V's  invertidos; pereiópodos marrom-avermelhados, junções 
entre os segmentos mais escuras; dedos dos quelipodos azul-arroxeados. 



CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DAS ESPÉCIES SIMILARES DO ATLÂNTICO OCIDENTAL 

0 formato da carapaça, a conformação do rostro e dos apêndices, distinguem imediatamente esta 
espécie de qualquer outra nesta  area.  

DIMENSÕES 

Comprimento máximo da carapaça (incluindo o rostro): machos, 60 mm; fêmeas 59 mm. Largura  
maxima:  machos, 24 mm; fêmeas, 21 mm. 

DISTRIBUIÇÃO GEOGRAFICA: 

Ilhas Bermudas; Carolina do Norte (EUA) até Santa Catarina (Brasil). 

ECOLOGIA: 

Esta espécie já foi encontrada em uma grande variedade de ambientes, desde fundos de areia, 
cascalho, rochas, corais e fragmentos de concha até em embarcadouros e rochas de quebra-mares. 
Desde próximo à superfície até 188 m de profundidade. São indivíduos noturnos e crepusculares. 

CAPTURA, PROCESSAMENTO E IMPORTÂNCIA COMERCIAL: 

Capturados manualmente ou com o auxilio de pequenas redes, estes animais de comportamento dócil 
são bastante procurado como invertebrados ornamentais e freqüentemente encontrados em lojas 
especializadas em aquariofilia marinha. 



Arenaeus cribrarius (Lamarck, 1818)  

0 5.5 cm  

NOMES VULGARES: 

Brasil: siri-capote, siri-pintado 

FAO: In - Speckled swimcrab 
Fr- Crabe cyrique 
Es - Jaiba  pintada 

Nacionais:  Speckled swimming crab, speckled crab  (EUA) 

CARACTERÍSTICAS: 

Largura da carapaça superior ao dobro do comprimento; nove dentes na margem anterolateral 
bastante arqueada (dente orbital externo e o espinho lateral bastante desenvolvido incluidos); 
margem frontal não tão proeminente quanto os dentes orbitais externos, apresentando, entre os 
ângulos orbitais internos, um par de dentes bictispides (resultantes da coalizão de dois pares 
distintos). Superfície dorsal convexa e finamente granulada, com as fissuras da margem orbital 
amplamente abertas; superfície ventral da carapaça com pêlos; pinças de tamanho moderado; 
pereiopodos relativamente curtos e largos, densamente guarnecidos de pêlos; quinto par de 
pereiópodos achatado em forma de remos. Segmento basal do abdômen apresenta-se, de cada 
lado, como um espinho reforçado e afiado, ligeiramente curvado para cima. 

COLORAÇÃO: 

Superfície dorsal, incluindo as pingas, marrom-claro avermelhado até marrom-oliva, cobertos com 
diversos pequenos pontos brancos arredondados; extremidades dos pereiopodos amarela; este 
padrão de cor persiste mesmo quando preservado em álcool. 



CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DAS ESPÉCIES SIMILARES DO ATLÂNTICO OCIDENTAL 

Todos os outros siris e caranguejos de interesse comercial não possuem o padrão de cor bastante 
característico de A. cribrarius, sendo assim facilmente identificável em campo. 

As espécies de Caffinectes são parecidas no formato geral da carapaça, mas apresentam as 
fissuras da margem orbital fechadas e a margem frontal num mesmo plano ou mais avançada do 
que os dentes orbitais externos. 

Caranguejos pertencentes a outras famílias: último par de pereiópodos não é achatado e em forma 
de remos. 

DIMENSÕES: 

Comprimento máximo: machos, 65 mm; fêmeas, 54 mm. Largura máxima da carapaça (incluindo 
espinhos laterais): machos, 142 mm; fêmeas, 116 mm.  Camp  et  al.  (1977) citam que machos e 
fêmeas podem atingir 153 mm de largura da carapaça. 

DISTRIBUIÇÃO GEOGRAFICA: 

Desde  Vineyard Sound (Massachusetts,  EUA) até  Santa Catarina (Brasil).  

ECOLOGIA: 

Habita geralmente águas rasas ao longo de praias arenosas, podendo ser encontrado até 68 m de 
profundidade. É uma espécie bastante adaptada para a vida na zona de rebentação: uma espessa 
camada de setas em forma de pêlos de cada lado do aparelho bucal, evita a entrada de areia, e 
com os quelipodos mantidos junto ao corpo, toma-se um canal por onde circula água para a 
câmara branquial, além de possuir uma grande superfície respiratória. 

CAPTURA, PROCESSAMENTO E IMPORTÂNCIA COMERCIAL: 

Apesar de sua  came  ser considerada de excelente sabor, não existe uma pesca direcionada para 
esta espécie, provavelmente pela sua pouca abundância. Presença comum como fauna 
acompanhante da pesca do camarão, principalmente nos arrastos-de-praia. 



0.5min  

CORNEA 

10 PAR DE PLEOPODOS 
MACHO ADULTO 

Callinectes affinis Fausto-Filho, 1980 

NOMES VULGARES: 

Brasil: siri-azul 

FAO: In - 
Fr- 
Es -  

Nacionais: 

CARACTERÍSTICAS: 

Margem frontal da carapaça com 4 dentes distintos, o par interno ligeiramente menor e 
alcançando pelo menos mais da metade do comprimento do par externo. Carapaça achatada 
e quase lisa, com granulações muito pequenas e esparsas, a margem anterolateral é quase reta e 
apresenta nove dentes. Os quelipodos são bastante lisos e delgados. 0 primeiro par de pleópodos 
dos machos é bastante longo e delgado, estendendo-se até quase o final do estemito torácico IV e 
não se sobrepassando, exceto por cruzarem-se próximos à extremidade. 

Obs: Esta espécie, recentemente descrita, assemelha-se muito a C.bocourti morfologicamente, 
especialmente no que diz respeito aos caracteres mais utilizados na identificação deste gênero (os 
dentes da margem frontal e o primeiro par de pleópodos dos machos maduros). Por este motivo, e 
por compartilharem o mesmo habitat e serem as duas espécies mais abundantes nos manguezais 
próximos a Fortaleza, enumeramos a seguir as principais características distintivas entre estas 
espécies, de acordo com Fausto-Filho (1980): (1) a carapaça de C.afi7nis é mais achatada; (2) a 
quela é menos desenvolvida; (3) a margem anterolateral é menos encurvada, sendo quase reta; 
(4) os dentes laterais são maiores; (5) a coloração da  cornea  é pontilhada, sendo estriada em 
C.bocourti; (6) a coloração geral é azulada, sem pontos avermelhados na carapaça; (7) a 
granulação da carapaça é mais fina e esparsa; (8) os dentes frontais intermediários são menores e 
mais pontudos; (9) uma linha interligando os dentes laterais passa sobre os sulcos metagástricos; 
(10) os lóbulos hepáticos e branquiais são mais baixos. 



COLORAÇÃO: 

A coloração geral é azulada, variando em tons esverdeados ou acinzentados. Pereiópodos 
azulados, quelipodos azulados ou esverdeados, a superfície dorsal do mero possuindo, na porção 
posterior da metade basal, uma faixa azul longitudinal que vai do meio do mero até a sua base 
branca. Os dedos da quela são azuis. A palma é branca ventralmente, com uma estreita faixa azul 
paralela à margem ventral; branca ou amarelada ventralmente. Os olhos de C.affinis apresentam 
um padrão de coloração pontilhado que o distingue de todas as outras espécies deste gênero, cuja 
córnea é estriada. 

CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DAS ESPÉCIES SIMILARES DO ATLÂNTICO OCIDENTAL 

Inividuos vivos ou frescos de todas as outras espécies de Callinectes: córnea estriada 
longitudinalmente com finas faixas paralelas claras e escuras (córnea pontilhada em C.affinis). 

Callinectes sapidus: somente um par de dentes na margem frontal da carapaça. 

Callinectes bocourti: ver observação na Descrição da espécie acima. 

Callinectes exasperatus e C.larvatus: dentes internos da margem frontal alcançando menos da 
metade do comprimento do par externo; coloração mais escura (vermelho arroxeado a marrom 
em C.exasperatus e marrom a azul-escuro em C.larvatus); primeiro par de pleópodos nos machos 
mais curto, alcançando a metade (C.larvatus) ou pouco além do estemito torácico VII 
(C.exasperatus). 

Callinectes danae e C.omatus: o par interno de dentes da margem frontal é muito pequeno ou 
quase  vestigial;  primeiro par de pleópodos dos machos é menor. 

Callinectes similis: dentes internos da margem frontal muito menores que o par lateral; distribui-se 
desde a costa leste dos EUA (Baia de  Delaware),  ao longo do Golfo do México até a  Peninsula  de 
Yucatán (México). 

Callinectes maracaiboensis: dentes da margem frontal mais acuminados e alcançando 
praticamente o mesmo nível; restrito ao Lago de Maracaibo (Venezuela). 

Callinectes rathbunae: dentes da margem frontal bastante pontiagudos e alcançando o mesmo 
nível; restrito à costa mexicana do Golfo do México, desde a fronteira com os EUA 
(desembocadura do Rio Grande) até o sul de  Veracruz.  

Arenaeus chbrarius: coloração da porção dorsal da carapaça bastante distinta, amarronzada e 
recoberta com pequenos pontos brancos arredondados. 

Outros portunídeos de carapaça larga e com espinhos laterais desenvolvidos (particularmente 
algumas espécies de Portunus): um espinho dorsal interno distinto no carpo dos quelipodos 
(ausento nas espécies de Callinectes); abdômen dos machos não apresenta forma de "T", o das 
fêmeas maduras é mais estreito do que em Callinectes. 

Caranguejos pertencentes a outras famílias: último par de pereiópodos não é achatado e em forma 
de remos. 



DIMENSÕES: 

Comprimento máximo: machos, 47,9 mm; fêmeas, 54,8 mm. Largura máxima da carapaça 
(incluindo espinhos laterais): machos, 93,7 mm; fêmeas 116,1 mm. 

DISTRIBUIÇÃO GEOGRAFICA: 

Complexos estuarinos dos rios Cocó (de onde provém o holótipo) e Ceará, nos arredores da região 
metropolitana de Fortaleza. 

ECOLOGIA: 

Encontrado em fundos de lama em regiões estuarinas, suportando uma variação de salinidade de 
0 a 35 ppt. Como C.bocourti, parece ser bastante tolerante a águas poluídas e estagnadas. 

CAPTURA, PROCESSAMENTO E IMPORTÂNCIA COMERCIAL: 

Nos manguezais circunvizinhos a Fortaleza, esta espécie é a segunda mais abundante do gênero, 
sendo de grande importância comercial para as populaçães ribeirinhas. Capturada com redes de 
arrasto de fundo e puçás iscados, é vendida localmente em cordas (dúzia) de animais vivos nas 
cidades vizinhas e ao longo das rodovias. 



o  4 cm 

PINÇAS 
(VISTA FRONTAL) 

CARAPAÇA 
(VISTA DORSAL) 

NOMES VULGARES: 

Brasil: siri-pimenta, siri-do-mangue, siri-vermelho 

FAO: In - Blunttooth swimcrab 
Fr - Crabe chancre 
Es - Jaiba roma  

Nacionais:  Bocourt swimming crab  (EUA) 

CARACTERÍSTICAS: 

1° PAR DE PLEOPODOS 
MACHO ADULTO 

Callinectes bocourti A.Milne Edwards, 1897  

Margem frontal da carapaça com 4 dentes distintos que alcançam aproximadamente o mesmo 
nível ou cujo par interno alcança mais da metade do comprimento do par externo; par de 
dentes laterais com formato triangular e obtuso, o lado interno do dente apresentando um Angulo 
mais agudo que o externo, par submesial (interno) mais estreito e agudo que os laterais. A largura 
da carapaça é quase o dobro do comprimento, apresentando 9 dentes na margem anterolateral 
moderadamente arqueada; excluindo-se o dente orbital externo e o espinho lateral bem 
desenvolvido, todos os outros dentes são encurvados para frente. As declividades marginais da 
superfície dorsal convexa são lisas e brilhantes (quando úmidas); a parte central e as linhas 
transversas são granuladas. Pinças notadamente lisas, exceto por esparsos grânulos nas carinas 
longitudinais e pelos espinhos usuais; dedos da quela maior bastante denticulados; quinto par de 
pernas achatado em forma de remos. Macho com abdômen em forma de "T" alcançando quase a 
junção entre os estemitos torácicos Ill e IV; primeiro par de pleópodos delgados e encurvados 
sinuosamente, sobrepassando-se em dois lugares proximalmente, divergindo distalmente mas 
geralmente excedendo o telso, cruzando-se próximo as extremidades. 



COLORAÇÃO: 

Variando de verde-oliva (fêmeas) a avermelhado (machos); dentes anterolaterais verde-oliva com 
tonalidades de vermelho a amarronzado e extremidades branco-amareladas; pingas em tons 
variados de vermelho, extremidades e espinhos amarelados; pereiópodos avermelhados, variando 
ventralmente; superfície ventral branco-encardido a vermelho arroxeado com tons de azul 
ma rgi nalmente. 

CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DAS ESPÉCIES SIMILARES DO ATLÂNTICO OCIDENTAL 

Caffinectes sapidus: somente um par de dentes na margem frontal da carapaça. 

Callinectes affinis: o par de dentes internos da margem frontal apresenta-se mais arredondado nas 
extremidades; a carapaça é mais achatada, as quelas são menos desenvolvidas e a coloração 
geral do corpo é azulada ou acinzentada; nos olhos dos espécimes vivos, a córnea apresenta-se 
pontilhada, enquanto em todos os outros Caffinectes, esta é notadamante estriada 
longitudinalmente com finas faixas paralelas claras e escuras. 

Caffinectes larvatus e C.exasperatus: o par de dentes internos da margem frontal é menor, com 
pouco menos da metade do comprimento do par externo; dentes anterolaterais mais atarracados, 
espinho lateral mais curto; primeiro par de pleópodos no machos mais curto, alcançando a metade 
(C.larvatus) ou pouco além do estemito torácico VII (C.exasperatus). 

Caffinectes danae e C.omatus: par interno de dentes frontais consideravelmente menores que o 
par externo ou quase vestigiais; primeiro par de pleopódos nos machos menor. 

Caffinectes simffis: dentes internos da margem frontal muito menores que o par lateral; distribui-se 
desde a costa leste dos EUA (Baia de  Delaware),  ao longo do Golfo do México até a  Peninsula  de 
Yucatán. 

Cailinectes maracaiboensis: dentes da margem frontal mais acuminados e alcançando 
praticamente o mesmo nível; restrito ao Lago de Maracaibo (Venezuela). 

Caffinectes rathbunae: dentes da margem frontal bastante pontiagudos e alcançando o mesmo 
nível; restrito à costa mexicana do Golfo do México, desde a fronteira com os EUA 
(desembocadura do Rio Grande) até o sul de  Veracruz.  

Arenaeus cribrarius: coloração da porção dorsal da carapaça bastante distinta, amarronzada e 
recoberta com pequenos pontos brancos arredondados. 

Outros portunídeos de carapaça larga e com espinhos laterais desenvolvidos (particularmente 
algumas espécies de Portunus): um espinho dorsal interno distinto no carpo dos quelipodos 
(ausente nas espécies de Caffinectes); abdômen dos machos não apresenta forma de "T", o das 
fêmeas maduras é mais estreito do que em Caffinectes. 

Caranguejos pertencentes a outras famílias: último par de pereiópodos não é achatado e em forma 
de remos. 



DIMENSÕES: 

Comprimento máximo: machos, 76 mm; fêmeas, 70 mm. Largura máxima da carapaça (incluindo 
espinhos laterais): machos, 156 mm; fêmeas 146 mm. 

DISTRIBUIÇÃO GEOGRAFICA: 

Caribe, desde a Jamaica e Belize, até o estado de Santa Catarina (Brasil). 

ECOLOGIA: 

Habita fundos de lama, areia, rochosos e de fragmentos de conchas desde zonas estuarinas até 
regiões costeiras de pouca profundidade. Alimenta-se presumivelmente de uma variedade de 
materiais incluindo moluscos, outros invertebrados bentônicos, peixes e detritos. Parece ser 
bastante tolerante a águas poluídas e estagnadas. 

CAPTURA, PROCESSAMENTO E IMPORTÂNCIA COMERCIAL: 

Nos estuários próximos a Fortaleza e redondezas (notadamente no município vizinho de Caucaia), 
caracterizados pelo aporte de efluentes domésticos e industriais, esta é a espécie mais abundante 
deste gênero e uma das espécies de crustáceos mais capturadas pela pesca artesanal, utilizando-
se redes manuais de arrasto-de-fundo e puçás iscados. Vendida localmente em cordas (dúzia) de 
animais vivos nas cidades vizinhas e ao longo das rodovias. 



CARAPAÇA 
(VISTA DORSAL) 

o 4 cm 

NOMES VULGARES: 

Brasil: siri-azul, siri-azulão, siri-de-rio, siri-da-maré 

FAO: In - Dana swimcrab 
Fr- Crabe lénée 
Es - Cangrejo siri 

Nacionais:  Dana swimming crab  (EUA) 

CARACTERÍSTICAS: 

10 PAR DE PLEOPODOS 
MACHO ADULTO 

Callinectes danae Smith, 1869  

PINÇAS 
(VISTA FRONTAL) 

Margem frontal da carapaça com 4 dentes, sendo o par interno muito menor que a metade do 
comprimento do par lateral; largura da carapaça ligeiramente maior que o dobro do 
comprimento; margem anterolateral ligeiramente arqueada apresentando 9 dentes que se tomam 
progressivamente mais afiados lateralmente, sendo a margem anterior mais curta que a margem 
posterior de cada dente. Superfície da carapaça suavemente granulada. Pingas com carinas 
longitudinais granuladas; quinto par de pereiôpodos achatado em forma de remos. Macho com 
abdômen em forma de "T" alcançando quase a junção entre os estemitos torácicos IV e V; 
primeiro par de pleópodos indo além da metade do estemito VI, quase retilíneos, exceto pelas 
extremidades ligeiramente encurvadas. 



COLORAÇÃO: 

Variando de azul esverdeado a acinzentado dorsalnnente, espinhos esverdeados a azulados, com as 
extremidades brancas; pinças variando de azul a arroxeadas nas superfícies superiores e inferiores, 
esverdeadas a azuladas externamente; patas predominantemente azul-escuras a arroxeadas, brancas 
ventralmente. 

CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DAS ESPÉCIES SIMILARES DO ATLÂNTICO OCIDENTAL 

Callinectes sapidus: somente um par de dentes na margem frontal da carapaça. 

Callinectes bocourti: par interno de dentes da margem frontal bem mais desenvolvido, alcançando quase 
o mesmo comprimento, ou pelo menos mais da metade do comprimento do par externo. 

Callinectes affinis: o par de dentes internos da margem frontal é maior, com cerca da metade, ou pouco 
mais que a metade, do comprimento do par externo; nos olhos dos espécimes vivos, a córnea 
apresenta-se pontilhada, enquanto em todos os outros Callinectes, esta é notadamante estriada 
longitudinalmente com finas faixas paralelas claras e escuras. 

Callinectes larvatus e C.exasperatus: par de dentes internos da margem frontal maiores, com pouco 
menos da metade do comprimento do par externo; dentes anterolaterais mais atarracados, espinho 
lateral mais curto; primeiro par de pleópodos no machos mais curto, alcançando a metade (C.larvatus) 

ou pouco além do estemito torácico VII (C.exasperatus). 

Callinectes omatus: a face externa das pinças é branca (azuis em C.danae); o primeiro par de pleópodos 
nos machos é menor, indo somente até a sutura dos esternitos torácicos VI e VII (até o meio do estemito 
VI em C.danae). 

Caffinectes simffis: dentes anterolaterais da carapaça menos acuminados; pleópodos dos machos não se 
sobrepassam; distribui-se desde a costa leste dos EUA (Baia de  Delaware),  ao longo do Golfo do México 
até a  Peninsula  de Yucatán. 

Callinectes maracaiboensis: dentes da margem frontal mais acuminados e alcançando praticamente o 
mesmo nível; restrito ao Lago de Maracaibo (Venezuela). 

Callinectes rathbunae: dentes da margem frontal bastante pontiagudos e alcançando o mesmo nível; 
restrito à costa mexicana do Golfo do México, desde a fronteira com os EUA (desembocadura do Rio 
Grande) até o sul de  Veracruz.  

Arenaeus cribrarius: coloração da porção dorsal da carapaça bastante distinta, amarronzada e recoberta 
com pequenos pontos brancos arredondados. 

Outros portunideos de carapaça larga e com espinhos laterais desenvolvidos (particularmente algumas 
espécies de Portunus): um espinho dorsal interno distinto no carpo dos quelipodos (ausente nas espécies 
de Callinectes); abdômen dos machos não apresenta forma de "T", o das fêmeas maduras é mais 
estreito do que em Callinectes. 

Caranguejos pertencentes a outras famílias: último par de pereiópodos não é achatado e em forma de 
remos. 



DIMENSÕES: 

Comprimento máximo: machos, 58 mm; fêmeas, 48 mm. Largura máxima da carapaça (incluindo 
espinhos laterais): machos, 139 mm; fêmeas 108 mm. 

DISTRIBUIÇÃO GEOGRAFICA: 

Ilhas Bermudas; Carolina do Norte, próximo ao Cabo  Fear  (raramente); sul da Flórida e ao leste da  
Peninsula  de Yucatán até Santa Catarina (Brasil). 

ECOLOGIA: 

Habita desde fundos de lama e manguezais em regiões estuarinas, até fundos de fragmentos de 
conchas recobertos de algas, estendendo-se desde as praias até o mar aberto em profundidades 
de 75 m. Tolera extensas variações de salinidade, desde água doce a marinha, e, possivelmente, 
até condições hipersalinas. 

CAPTURA, PROCESSAMENTO E IMPORTÂNCIA COMERCIAL: 

Referida na bibliografia internacional como a espécie mais abundante do gênero em águas 
brasileiras  (Williams,  1984;  Fischer,  1978), esta afirmação provavelmente só é verdadeira para o 
litoral sudeste e sul do pais. Na costa do Ceará, Callinectes danae é a terceira espécie do gênero 
mais abundante nos manguezais e regiões estuarinas (atrás de C.bocourti e C.affinis, 
respectivamente) e a segunda espécie do gênero na fauna acompanhante do camarão e no 
arrasto-de-praia (precedida em abundância por C.omatus em ambos os casos). È vendido 
geralmente vivo, em cordas de doze indivíduos, ao longo das rodovias e em mercados regionais. 



#ad.1114.44111'4  
_ 

PINÇAS 
(VISTA FRONTAL) 

CARAPAÇA 
(VISTA DORSAL) 

NOMES VULGARES: 

Brasil: 

FAO: In - Rugose swimcrab 
Fr- Crabe liré 
Es - Jaiba rugosa 

Nacionais:  Rugose swimming crab  (EUA) 

CARACTERÍSTICAS: 

3 . 9 cm 

10 PAR DE PLEOPODOS 
MACHO ADULTO 

Callinectes exasperatus (Gerstaecker, 1856) 

Margem frontal da carapaça com 4 dentes distintos, o par interno menor que a metade do 
comprimento do par externo. A largura da carapaça é menor que o dobro do comprimento. 
apresentando 9 dentes na margem anterolateral fortemente arqueada; espinhos laterais bastante 
curtos. Pingas robustas, com carinas e cristas esparsamente granuladas; quinto par de pernas 
achatado em forma de remos. Macho com abdômen em forma de "T" alcançando até um quarto 
do estemito torácico IV; primeiro par de pleópodos alcançando ligeiramente além da sutura entre 
os esternitos torácicos VI e VII, sinuosamente encurvados e sobrepassando-se proximalmente, 
divergindo distalmente até as extremidades abruptamente encurvadas para dentro. 



COLORAÇÂO: 

Dorsalmente, vermelho-arroxeado até azul-escuro nos machos, e verde-escuro nas fêmeas; pinças dos 
machos variando em tons de azul na porção interna, esverdeados dorsalmente até esbranquiçados 
externamente; extremidades das pingas amarronzadas, esverdeadas nas fêmeas; patas restantes 
esverdeadas, gradativamente tornando-se azuladas distalmente; região ventral esbranquiçada com 
suaves manchas azuis ou arroxeadas. 

CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DAS ESPÉCIES SIMILARES DO ATLÂNTICO OCIDENTAL 

Callinectes sapidus: somente um par de dentes na margem frontal da carapaça. 

Callinectes bocourti: par interno de dentes da margem frontal mais desenvolvido, alcançando quase o 
mesmo comprimento, ou pelo menos mais da metade do comprimento do par externo. 

Callinectes affinis: coloração geral do corpo é azulada ou acinzentada; primeiro par de pleópodos dos 
machos bem mais longo, alcançando o estemito IV; nos olhos dos espécimes vivos, a córnea apresenta-
se pontilhada, enquanto em todos os outros Callinectes, esta é notadamante estriada longitudinalmente 
com finas faixas paralelas claras e escuras. 

Callinectes larvatus: dentes anterolaterais mais espaçados, com as margens anteriores côncavas; 
quelipodos com carinas finamente granuladas (grosseiramente granuladas em C.exasperatus); primeiro 
par de pleópodos muito curtos, alcançando somente a metade do estemito VII (até quase a metade do 
estemito VI em C.exasperatus). 

Callinectes danae e C.omatus: o par interno de dentes da margem frontal é menor que a metade do 
comprimento do par lateral ou quase  vestigial.  

Callinectes similis: dentes internos da margem frontal muito menores que o par lateral; distribui-se desde 
a costa leste dos EUA (Baia de  Delaware),  ao longo do Golfo do México até a  Peninsula  de Yucatán. 

Callinectes maracaiboensis: dentes da margem frontal mais acuminados e alcançando praticamente o 
mesmo nível; restrito ao Lago de Maracaibo (Venezuela). 

Callinectes rathbunae: dentes da margem frontal bastante pontiagudos e alcançando o mesmo nível; 
restrito à costa mexicana do Golfo do México, desde a fronteira com os EUA (desembocadura do Rio 
Grande) até o sul de  Veracruz.  

Arenaeus cribrarius: coloração da porção dorsal da carapaça bastante distinta, amarronzada e recoberta 
com pequenos pontos brancos arredondados. 

Outros portunídeos de carapaça larga e com espinhos laterais desenvolvidos (particularmente algumas 
espécies de Portunus): um espinho dorsal interno distinto no carpo dos quelipodos (ausente nas espécies 
de Callinectes); abdômen dos machos não apresenta forma de "T", o das fêmeas maduras é mais 
estreito do que em Callinectes. 

Caranguejos pertencentes a outras famílias: último par de pereiópodos não é achatado e em forma de 
remos. 



DIMENSÕES: 

Comprimento máximo: machos, 67 mm; fêmeas, 59 mm. Largura máxima da carapaça (incluindo 
espinhos laterais): machos, 129 mm; fêmeas 124 mm. 

DISTRIBUIÇÃO GEOGRAFICA: 

Sul da Florida (EUA);  Veracruz  (México); Caribe até Santa Catarina (Brasil). 

ECOLOGIA: 

Habita regiões costeiras e estuarinas, desde ambientes marinhos até de água doce, especialmente 
em associação com manguezais e  proximo  a desembocaduras de rios. Animal de águas rasas, 
comumente encontrado em profundidades de até 7,5 m. Alimenta-se presumivelmente de uma 
grande variedade de materiais, desde moluscos e outros invertebrados bentônicos até alguns 
peixes e detritos. 

CAPTURA, PROCESSAMENTO E IMPORTÂNCIA COMERCIAL: 

Apesar de não ser tão abundante como C.bocourti, C.affinis e C.danae, esta espécie, quando 
capturada, é comercializada de maneira semelhante ás outras espécies do gênero. 



10 PAR DE PLEOPODOS 
MACHO ADULTO 

Callinectes larvatus Ordway, 1863  

PINÇAS 
(VISTA FRONTAL) 

CARAPAÇA 
(VISTA DORSAL) 

O  

 

I 
4 cm 

  

NOMES VULGARES: 

Brasil: siri-azul 

FAO: In - Masked swimcrab 
Fr - Crabe draguenelle 
Es - Jaiba de  máscara 

Nacionais:  Masked swimming crab  (EUA).  

CARACTERISTICAS 

Margem frontal da carapaça com 4 dentes distintos, o par interno menor que a metade do 
comprimento do par externo. Largura da carapaça ligeiramente maior que o dobro do 
comprimento, apresentando 9 dentes na margem anterolateral arqueada; do segundo ao oitavo 
geralmente encurvados para frente; margens anteriores dos dentes côncavas exceto pelos dois 
primeiros; espinhos laterais bem desenvolvidos. Pinças desiguais em relaçâo ao tamanho, com 
carinas longitudinais, dedos comprimidos mas alargados dorsoventralmente produzindo um 
formato espatulado pontiagudo; quinto par de pernas achatado em forma de remos. Macho com 
abdômen em forma de "T" alcançando ligeiramente além da sutura entre os estemitos torácicos IV 
e V; primeiro par de pleópodos curto, indo até cerca da metade do comprimento do esternito VII, 
aproximando-se ou ocasionalmente sobrepassando-se na altura da curvatura abrupta próxima 6 
extremidade. 



COLORAÇÃO: 

Carapaça amarronzada com manchas preto-azuladas.Quelas amarronzadas superiormente: dedos 
escuros nas faces externas exceto pelas extremidades e porção  proximal,  face interna escura nos 
dois terços distais; a coloração escura dos dedos é mantida durante a preservação. 

CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DAS ESPÉCIES SIMILARES DO ATLÂNTICO OCIDENTAL 

Callinectes sapidus: somente um par de dentes na margem frontal da carapaça. 

Callinectes bocourti: par interno de dentes da margem frontal mais desenvolvido, alcançando 
quase o mesmo comprimento, ou pelo menos mais da metade do comprimento do par externo. 

Callinectes affinis: coloração geral do corpo é azulada ou acinzentada; primeiro par de pleópodos 
dos machos bem mais longo, alcançando o esternito IV; nos olhos dos espécimes vivos, a córnea 
apresenta-se pontilhada, enquanto em todos os outros Callinectes, esta é notadamante estriada 
longitudinalmente com finas faixas paralelas claras e escuras. 

Callinectes exasperatus: dentes anterolaterais mais juntos, não apresentando as margens 
anteriores distintamente côncavas; quelipodos com carinas grosseiramente granuladas (finamente 
granuladas em C.larvatus); primeiro par de pleópodos mais longos, alcançando até quase a 
metade do estemito VI (somente até metade do esternito VII em C.larvatus). 

Obs: segundo  Williams  (1984), as populações de C.larvatus (Atlântico Ocidental) e C.marginatus 

(Atlântico Oriental) eram consideradas indistingaiveis por características morfológicas externas até 
que  Manning  & Holthuis (1981) encontraram diferenças na granulação da carapaça, profundidade 
do sulco cervical por trás das órbitas, ângulo orbital ventral interno e nos pleópodos dos machos. 

Callinectes danae e C.omatus: o par interno de dentes da margem frontal é bem menor que a 
metade do comprimento do par lateral ou quase  vestigial.  

Caffinectes similis: dentes internos da margem frontal muito menores que o par lateral; distribui-se 
desde a costa leste dos EUA (Baia de  Delaware),  ao longo do Golfo do México até a  Peninsula  de 
Yucatán. 

Callinectes maracaiboensis: dentes da margem frontal mais acuminados e alcançando 
praticamente o mesmo nível; restrito ao Lago de Maracaibo (Venezuela). 

Callinectes rathbunae: dentes da margem frontal bastante pontiagudos e alcançando o mesmo 
nível; restrito à costa mexicana do Golfo do México, desde a fronteira com os EUA 
(desembocadura do Rio Grande) até o sul de  Veracruz.  

Arenaeus cribrarius: coloração da porção dorsal da carapaça bastante distinta, amarronzada e 
recoberta com pequenos pontos brancos arredondados. 

Outros portunideos de carapaça larga e com espinhos laterais desenvolvidos (particularmente 
algumas espécies de Portunus): um espinho dorsal interno distinto no carpo dos quelipodos 
(ausento nas espécies de Callinectes); abdômen dos machos não apresenta forma de "T", o das 
fêmeas maduras é mais estreito do que em Callinectes. 

Caranguejos pertencentes a outras famílias: Ultimo par de pereiópodos não é achatado e em forma 
de remos. 



DIMENSÕES: 

Comprimento máximo: machos, 67 mm; fêmeas, 59 mm. Largura máxima da carapaça (incluindo 
espinhos laterais): machos, 142 mm; fêmeas 95 mm. 

DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA: 

Ilhas Bermudas; Carolina do Norte (EUA), ao longo do Caribe até São Paulo (Brasil). 

ECOLOGIA: 

Pode ser encontrado numa grande variedade de ambientes de águas rasas (dificilmente 
excedendo os 15 m de profundidade) tais como: poças de maré, praias arenosas, manguezais, 
substratos de lama, algas, fanerógamas, rochosos, arenosos e coralinos. Alimenta-se 
presumivelmente de uma grande variedade de materiais, desde moluscos e outros invertebrados 
bentônicos até alguns peixes e detritos. 

CAPTURA, PROCESSAMENTO E IMPORTÂNCIA COMERCIAL: 

Espécie pouco abundante, não possui registros isolados de captura. Supõe-se que esta espécie, 
quando capturada, é comercializada da mesma maneira que as outras espécies do gênero. 



CARAPAÇA 
(VISTA DORSAL) 

O 3.9 cm 

10 PAR DE PLEOPODOS 
MACHO ADULTO 

\, 

Callinectes omatus Ordway, 1863  

PINÇAS 
(VISTA FRONTAL) 

NOMES VULGARES: 

Brasil: 

FAO: In - Shelligs crab 
Fr- Crabe grise 
Es - Jaiba  gris 

Nacionais: Shelligs (EUA). 

DESCRIÇÃO 

Margem frontal da carapaça com 4 dentes, sendo o par interno muito menor que a metade do 
comprimento do par lateral, geralmente quase rudimentar; largura da carapaça ligeiramente 
maior que o dobro do comprimento; 9 dentes na margem anterolateral arqueda progressivamente 
mais pontiaguda lateralmente. Pingas desiguais no tamanho, com carinas longitudinais; quinto par 
de pereiópodos achatado em forma de remos. Macho com abdômen em forma de "T" alcançando 
ligeiramente além da sutura entre os estemitos torácicos IV e V, geralmente com as partes distais 
abaixo do plano do esterno, em posição retraida. Primeiro par de pleópodos sobrepassando-se 
proximalmente, quase reto distalmente, terminando próximo ao nível da sutura entre os estemitos 
torácios VI e VII. 



COLORAÇÃO: 

Variando de verde-claro acinzentado a verde-oliva, rosado ou amarronzado; espinhos amarronzados, 
azulados ou brancos, com extremidades brancas; pinças com a face externa branca, superfície interna 
azul escura; faixas transversas claras e escuras nas patas em forma de remo, as outras patas azuladas; 
porção ventral branca a acinzentada; indivíduos albinos podem ocorrer onde o substrato é claro. A 
coloração desta espécie é muito variável. Para descrições das diversas variedades consultar  Williams  
(1984). 

CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DAS ESPÉCIES SIMILARES DO ATLÂNTICO OCIDENTAL 

Callinectes sapidus: somente um par de dentes na margem frontal da carapaça. 

Callinectes bocourti: par interno de dentes da margem frontal bem mais desenvolvido, alcançando quase 
o mesmo comprimento, ou pelo menos mais da metade do comprimento do par externo. 

Callinectes exasperatus, C.larvatus e C.affinis: dentes da margem frontal mais compridos, alcançando 
quase a metade, ou pouco mais da metade do comprimento dos dentes laterais; nos olhos dos 
espécimes vivos de C.affinis, a  cornea  apresenta-se pontilhada, enquanto em todos os outros 
Callinectes, esta é notadamante estriada longitudinalmente com finas faixas paralelas claras e escuras; 
coloração das pinças não é branca externamente. 

Callinectes danae: coloração das pingas não é branca externamente; diferenças no formato e 
comprimento dos pleópodos do macho. 

Callinectes similis: dentes anterolaterais da carapaça menos acuminados; pleópodos dos machos não se 
sobrepassam; distribui-se desde a costa leste dos EUA (Baia de  Delaware),  ao longo do Golfo do México 
até a  Peninsula  de Yucatán. 

Callinectes maracaiboensis: dentes da margem frontal mais acuminados e alcançando praticamente o 
mesmo nível; restrito ao Lago de Maracaibo (Venezuela). 

Callinectes rathbunae: dentes da margem frontal bastante pontiagudos e alcançando o mesmo nível; 
restrito à costa mexicana do Golfo do México, desde a fronteira com os EUA (desembocadura do Rio 
Grande) até o sul de  Veracruz.  

Arenaeus cribrarius: coloração da porção dorsal da carapaça bastante distinta, annarronzada e recoberta 
com pequenos pontos brancos arredondados. 

Outros portunideos de carapaça larga e com espinhos laterais desenvolvidos (particularmente algumas 
espécies de Portunus): um espinho dorsal interno distinto no carpo dos quelipodos (ausente nas espécies 
de Callinectes); abdômen dos machos não apresenta forma de "T", o das fêmeas maduras é mais 
estreito do que em Callinectes. 

Caranguejos pertencentes a outras famílias: Ultimo par de pereiopodos não é achatado e em forma de 
remos. 



DIMENSÕES: 

Comprimento máximo: machos, 60 mm; fêmeas, 58 mm. Largura máxima da carapaça (incluindo 
espinhos laterais): machos, 130 mm; fêmeas 107 mm. 

DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA: 

Ilhas Bermudas;  Virginia  até Flórida (EUA); noroeste da  Peninsula  de Yucatán até o estado de São 
Paulo (Brasil). 

ECOLOGIA: 

Espécie essencialmente tropical encontrada principalmente em fundos arenosos e de lama desde 
a costa até 75 m. Tolera uma ampla faixa de salinidade (de 0 a 50 ppt) e temperatura (18 a 31°C). 
Alimenta-se presumivelmente de uma grande variedade de materiais, desde moluscos e outros 
invertebrados bentônicos até alguns peixes e detritos. 

CAPTURA, PROCESSAMENTO E IMPORTÂNCIA COMERCIAL: 

Nas proximidades de Fortaleza, esta é a espécie mais abundante do gênero capturada nos 
arrastos-de-praia e como fauna acompanhante da pesca de arrasto-de-fundo do camarão. Quando 
não é descartada, consumida localmente ou comercializada de maneira semelhante às outras 
espécies deste gênero. 



5 cm  

10 PAR DE PLE6P000S 
MACHO ADULTO 

Callinectes sapidus Rathbun, 1896  

NOMES VULGARES: 

Brasil: siri-azul 

FAO: In - Blue crab 
Fr- Crabe bleu 
Es - Cangrejo  azul 

Nacionais:  Blue crab  (EUA) 

CARACTERÍSTICAS: 

Margem frontal da carapaça com somente 2 dentes largos e triangulares, com as margens 
internas maiores que as externas; largura da carapaça maior que o dobro do comprimento; 9 
dentes na margem anterolateral arqueada. Pinças fortes e desiguais no tamanho, com carinas 
longitudinais; quinto par de pereiópodos achatado em forma de remos. Macho com abdômen em 
forma de "T" alcançando o nível do estemito torácico IV; primeiro par de pleópodos delgado e com 
a extremidade membranosa alcançando além da sutura entre os estemitos torácicos IV e V. 
sobrepassando-se proximalmente e bastante encurvados na porção  distal.  

Variação: esta espécie era originalmente considerada como apresentando duas subespécies: uma 
forma com dentes não afiados, encontrada principalmente nos EUA, e uma variedade de espinhos 
pontiagudos predominante nos trópicos (C.sapidus acutidens  Rathbun,  1896). Atualmente, 
conhecem-se diversas pequenas variações morfológicas que são consideradas como resposta a 
uma distribuição tão ampla (aproximadamente 85 graus de latitude desde zonas temperadas no 
Norte, passando pelos trópicos a zonas temperadas no Sul) e todas são consideradas como 
variações populacionais da mesma espécie. Estas variações são discutidas com mais detalhes em  
Williams  (1974, 1984). 



COLORAÇÃO: 

Carapaça dorsalmente acinzentada, azulada ou verde-amarronzada; os dedos das pinças dos 
machos são azuis, das fêmeas maduras, alaranjados; patas variando de azul a branco; espinhos 
avermelhados; esbranquiçados ventralmente, podendo apresentar manchas amareladas ou 
rosadas. Detalhes nas variações da coloração, ver  Williams  (op.cit.). 

CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DAS ESPÉCIES SIMILARES DO ATLÂNTICO OCIDENTAL 

Todas as outras espécies de Callinectes: quatro dentes na margem frontal da carapaça; o par 
interno de dentes pode ser muito pequeno ou quase  vestigial  (C.danae, C.omatus, e C. simills), 

menor que a metade do comprimento do par externo (C.exasperatus e C.larvatus), maior que a 
metade do comprimento do par externo ou quase no mesmo nível (C.bocourti, C.affinis e 
C.maracaiboensis), ou apresentar os quatro dentes bastante pontiagudos e no mesmo nível (C. 
rathbunae). 

Arenaeus cribrarius: coloração da porção dorsal da carapaça bastante distinta, amarronzada e 
recoberta com pequenos pontos brancos arredondados. 

Outros portunideos de carapaça larga e com espinhos laterais desenvolvidos (particularmente 
algumas espécies de Portunus): um espinho dorsal interno distinto no carpo dos quelipodos 
(ausente nas espécies de Callinectes); abdômen dos machos não apresenta forma de "r, o das 
fêmeas maduras é mais estreito do que em Callinectes. 

Caranguejos pertencentes a outras famílias: Ultimo par de pereiópodos não é achatado e em forma 
de remos. 

DIMENSÕES: 

Comprimento máximo: machos, 91 mm; fêmeas, 75 mm. Largura máxima da carapaça (incluindo 
espinhos laterais): machos, 209 mm; fêmeas 204 mm. 

DISTRIBUIÇÃO GEOGRAFICA: 

Nova Escócia (Canadá) até o norte da Argentina, incluindo as Ilhas Bermudas e as Antilhas; Mar 
do Norte (Dinamarca, Holanda); noroeste e sudoeste da França; Golfo de Gênova; Mar Adriático; 
Mar Egeu; Mar Negro ocidental: Mediterrâneo oriental; Lago Hamana-ko (Japão central). 

ECOLOGIA: 

A biologia desta espécie 6, sem dúvida, a mais conhecida de todas as espécies do gênero 
Callinectes. Ocorre numa grande variedade de fundos em água doce, estuários e zonas marinhas 
costeiras até uma profundidade de 90 m, sendo mais comuns até 35 m. Tolera grandes variações 

de salinidade (0 a 48 ppt), temperatura (3 a mais de 35°C) e, principalmente, de oxigênio, 
suportando concentrações de até 0,8 mg/litro. 

CAPTURA, PROCESSAMENTO E IMPORTÂNCIA COMERCIAL: 

Espécie pouco abundante no Nordeste do Brasil, capturado ocasionalmente juntamente com 
outras espécies do gênero. Na Baia de  Chesapeake  (EUA), movimenta uma indústria de vinte 
milhões de dólares anualmente (média dos anos de 1971 a 75;  Robinson,  1977).  Van Engel  (1962) 
descreve a evolução dos métodos de captura desde o espinhel iscado até as armadilhas (covos) e 
dragas.  Williams  (1984) resume alguns fatos sobre sua exploração e, principalmente, sobre seu 
ciclo de vida. 



Cronius ruber (Lamarck, 1818)  

NOMES VULGARES: 

Brasil: 

FAO: In - Red swimcrab 
Fr - Crabe rouge 
Es - Jaiba  colorada 

Nacionais:  Blackpoint sculling crab  (EUA). 

CARACTERÍSTICAS: 

Margem frontal da carapaça com 4 dentes proeminentes, excluindo-se os orbitais, dentes internos 
mais avançados, par lateral mais pontiagudo e ligeiramente encurvado para os lados. Carapaça de 
certa forma hexagonal, lisa, porém pubescente; margem anterolateral com 9 dentes pontiagudos e 
de tamanhos variados, o dente posterior não apresenta-se bastante desenvolvido. Quelipodos 
ligeiramente desiguais, com carinas granuladas e dentadas; 4 espinhos no carpo, e 4 na superfície 
superior da palma; patas delgadas; quinto par achatado em forma de remos. 

COLORAÇÃO: 

Carapaça e patas vermelho-arroxeadas; extremidades dos dedos e os  apices  de muitos dos 
espinhos, negros; pubescência amarronzada. 

1 
0 3.3 cm  



CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DAS ESPÉCIES SIMILARES DO ATLÂNTICO OCIDENTAL 

Espécies de Callinectes e Portunus: Ultimo dente anterolateral bem mais desenvolvido que os 
outros, direcionado para fora e formando um espinho lateral. 

Arenaeus cribrarius: coloração da porção dorsal da carapaça bastante distinta, amarronzada e 
recoberta com pequenos pontos brancos arredondados. 

Caranguejos pertencentes a outras famílias: Ultimo par de pereiópodos não é achatado e em forma 
de remos. 

DIMENSÕES: 

Comprimento máximo: machos, 50 mm; fêmeas, 59 mm. Largura máxima da carapaça (incluindo 
espinhos laterais): machos, 79 mm; fêmeas, 92 mm. 

DISTRIBUIÇÃO GEOGRAFICA: 

Atlântico Ocidental: Carolina do Sul (EUA) até Santa Catarina (Brasil); Atlântico Oriental: 
Mauritânia até Angola, Cabo Verde, São Tomé e  Principe;  Pacifico:  Baja California  até Peru, Ilhas  
Clipperton,  Ilhas Galápagos. 

ECOLOGIA: 

Espécie de Aguas rasas (geralmente até 20 m), Fausto-Filho & Neto (1976) reportaram uma 
profundidade de 105 metros para esta espécie. Ocorre numa grande variedade de fundos, desde 
rochosos a coralinos e de lama. Geralmente encontrado com cobertura de algas, ascidias e outros. 

CAPTURA, PROCESSAMENTO E IMPORTÂNCIA COMERCIAL: 

Fauna acompanhante dos bancos camaroneiros das  Tortugas,  EUA (Siebenaler, 1952). Não 
existem estatísticas separadas para esta espécie no Brasil. 



Portunus spinimanus Latreille, 1819  

NOMES VULGARES: 

Brasil: siri-canela 

FAO: In - 
Fr- 
Es -  

Nacionais:  Blotched swimming crab  (EUA). 

CARACTERÍSTICAS: 

Margem frontal com oito dentes, incluindo os orbitais internos; o par submesial (interno) 
ligeiramente mais estreito e mais proeminente que o par lateral próximo, sendo estes dois pares 
bem mais avançados que os orbitais. Largura da carapaça consideravelmente menor que o dobro 
do comprimento, finamente granulada e pubescente. Quelipodos longos, pubescentes e 
serratogranulados; mero com 4, ocasionalmente 5, espinhos fortes e encurvados na frente e 1 na 
extremidade  distal;  carpo com 2 espinhos, o interno mais desenvolvido, e 4 carinas distintas na 
superfície superior; Pingas delgadas com carinas que se prolongam até os dedos; um espinho bem 
desenvolvido na articulação do carpo e outro próximo à base do dáctilo; dedos praticamente retos, 
com as extremidades encurvadas. 

COLORAÇÃO: 

Carapaça vermelho-amarronzada; pubescência amarelada ou vermelho-amarronzada; espinhos 
dos quelípodos, dedos e extremidades das patas vermelho-amarronzadas; dentes anterolaterais 
avermelhados na base, brancos nas extremidades; mero, carpo e palma dos quelipodos com 
manchas brancas. 



CARACTER1STICAS DISTINTIVAS DAS ESPÉCIES SIMILARES DO ATLÂNTICO OCIDENTAL 

Espécies de Callinectes: não possuem o espinho interno no carpo dos quelipodos; abdômen do 
macho em forma de "T" (triangular em Portunus). 

Caranguejos pertencentes a outras famílias: Ultimo par de perei6podos não é achatado e em forma 
de remos. 

DIMENSÕES 

Comprimento máximo: machos, 65 mm; fêmeas, 57 mm. Largura máxima da carapaça (incluindo 
espinhos laterais): machos, 110 mm; fêmeas 94 mm. 

DISTRIBUIÇÃO GEOGRAFICA: 

Ilhas Bermudas; Nova Jérsei (EUA), Golfo do México, Antilhas até Santa Catarina (Brasil). 

ECOLOGIA: 

Habita uma variedade de fundos da plataforma continental, desde recifes de coral (Flórida e 
Bahamas), praias arenosa sob cobertura de Sargassum, fundos arenosos com cobertura  algal,  de 
cascalho e algas calcáreas, e de areia e lama próximo à desembocadura de rios (Rio Ceará, 
Fortaleza). Ocorre desde a superfície até profundidades de 91 m, sendo mais comum em tomo de 
20m. 

CAPTURA, PROCESSAMENTO E IMPORTÂNCIA COMERCIAL: 

Não existem estatísticas separadas para esta espécie, apesar de comumente capturada como 
fauna acompanhante da pesca do camarão (arrasto-de-fundo e arrasto-de-praia) e da lagosta 
(manzuás iscados). 



Carpilius corailinus (Herbst, 1783)  

NOMES VULGARES: 

Brasil: siri-patola, pata-grossa, guajá 

FAO: In - 
Fr - 
Es -  

Nacionais:  Batwing coral crab  (EUA) 

CARACTERÍSTICAS: 

Carapaça oval e bastante convexa em ambas as direções, lisa e porosa, não se podendo distinguir 
as regiões da carapaça; as margens anterolaterais são fortemente arqueadas; as margens 
posterolaterias apresentam-se fortemente convergentes, quase retas, com um tubérculo 
proeminente no Angulo de união com a margem anterolateral; a margem frontal é menor que 1/3 
da largura maior da carapaça e apresenta três lóbulos, sendo o mediano proeminente, porém não 
formando rostro. Olhos curtos, pedúnculos oculares largos. Antênulas dobrando-se obliquamente; 
septo intra-ocular largo. Articulo basal das antenas longo, achatado, correndo para um entalhe 
entre a margem frontal e a placa infra-orbital. Quelipodos grandes e fortes, lisos e diferentes entre 
os sexos; quelipodo maior com um ou dois dentes molares; palmas lisas. Patas ambulatórias lisas 
e cilíndricas. Abdômen do macho com seis segmentos; terceiro, quarto e quinto somitos 
fusionados; terceiro segmento do abdômen do macho, cobrindo o espaço entre o quinto par de 
patas. Suturas do esterno completas e paralelas. Primeiro par de pleópodos do macho, longo e 
forte; segundo par com o comprimento semelhante ao anterior, porém delgado. 



COLORAÇÃO 

Dedos da quela distintamente pretos, coloração esta, porém, não avançando nas palmas. 

CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DAS ESPÉCIES SIMILARES DO ATLÂNTICO OCIDENTAL 

Esta espécie é a única representante do gênero e da família Carpiilidae no Brasil (Carpilius 

corallinus pertencia tradicionalmente à família Xanthidae e foi sucessivamente reposicionado até 
que GUINOT (1978) propôs sua distinção como família e COELHO & COELHO-FILHO (1993) 
confirmaram sua posição como família distinta dos Xanthidae). 

Família Xanthidae: as características relacionadas acima, bem como seu tamanho avantajado, 
distinguem-na facilmente de todos os outros gêneros desta família no Atlântico Ocidental. 

DIMENSÕES 

Ate 12 cm de comprimento (Paiva, 1970) 

DISTRIBUIÇÃO GEOGRAFICA: 

Ilhas Bermudas; Golfo do México ate a Venezuela; Brasil (desde o Ceará ate Pernambuco; 
Fernando de Noronha). De acordo com COELHO & COELHO-FILHO (1993), o limite Sul da sua 
distribuição é São Jose da Coroa Grande (PE). 

ECOLOGIA: 

Habita fundos de cascalho e algas calcáreas (bancos lagosteiros), bem como recifes de coral e 
arenito ou fundos de areia, desde o limite da baixa-mar até 75 metros de profundidade, sendo 
mais comum ate cerca de 20 metros. Apesar de bastante comum nos estados do Nordeste 
setentrional (Ceará a Pernambuco), a biologia desta espécie é muito pouco conhecida, sendo o 
estudo de Costa (1968) sobre a biologia e a pesca deste caranguejo de grande porte um dos 
pouquíssimos trabalhos de campo realizados. 

CAPTURA, PROCESSAMENTO E IMPORTÂNCIA COMERCIAL: 

Provavelmente a espécie mais importante - em termos de biomassa e valor comercial - da fauna 
acompanhante da pesca de lagostas do gênero Panulirus, seja esta realizada com manzuás 
(covos) ou caçoeiras (redes-de-espera) (Fausto-Filho et  al.,  1966; Rocha &  Franklin Jr.,  com. 
pess.). Apesar da relativa abundância, não existe uma captura dirigida para esta espécie, sendo 
encontrada somente fresca nos mercados locais, onde, segundo Paiva (1970) alcança "preço 
muito elevado". COELHO & COELHO-FILHO (op.cit.), referindo-se ao litoral de Pernambuco, 
citam que "...As populações de C.corallinus vêm sendo reduzidas,( ) sendo difícil de encontrar 
em nossos recifes", ressaltando ainda a inexistência do controle da pesca deste indivíduo. 



Eriphia gonagra (Fabricius, 1781)  

NOMES VULGARES: 

Brasil: dorminhoco 

FAO: In - 
Fr- 
Es -  

Nacionais:  Calico crab, redfinger rubble crab  (EUA) 

CARACTERÍSTICAS: 

Carapaça aproximadamante quadrada, largura cerca de 1/4 maior do que o comprimento, 
achatada, com as regiões claramente demarcadas nos 2/3 posteriores da carapaça; superfície 
dorsal quase lisa posteriormente porém granulada anteriormente, com 2 duas transversas de 
grânulos subespinosos, uma à frente do lóbulo epigástrico e outra ao longo dos lóbulos 
protogástrico e hepático; margem frontal ampla, praticamente reta e finamente granulada; 
margens anterolaterais levemente arqueadas, com uma fileira de 5 espinhos (incluindo o orbital 
externo), apresentando tubérculos em forma de escamas. Pinças desiguais, bastante fortes e 
entumescidas, cobertas com grandes tubérculos achatados e arredondados em forma de escamas, 
mais protuberantes na quela menor; pereiópodos relativamente delgados, os três artículos distais 
apresentando finos pêlos rígidos. 

COLORAÇÃO: 

De coloração bastante viva e alegre, apresenta a porção anterior da carapaça e uma ampla faixa 
mediana estendendo-se até a margem posterior de cor marrom-arroxeada escura, sendo os 
pereiópodos da mesma coloração, porém de um tom mais claro; margem frontal laranja-
amarronzado. Os lados •da carapaça, superfície dorsal dos quelipodos, dáctilos, bases dos 
pereiópodos e uma faixa estreita na margem  distal  dos outros artículos, apresentam coloração 
amarelo-clara. Tubérculos na porção superior dos quelipodos, azul-escuros, na porção inferior, 
amarelos. 



CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DAS ESPÉCIES SIMILARES DO ATLÂNTICO OCIDENTAL 

Espécies de Menippe e Panopeus: antenas n`êo separadas das órbitas; quelipodos lisos ou quase 
lisos (distintamente tuberculados em E.gonagra). 

DIMENSÕES 

Comprimento máximo: machos, 34 mm; fêmeas, 30 mm. Largura máxima da carapaça: machos, 
48 mm; fêmeas 34 mm. 

DISTRIBUIÇÃO GEOGRAFICA: 

Ilhas Bermudas; Carolina do Norte (EUA) até a Patagônia (Argentina). 

ECOLOGIA: 

Encontra-se numa variedade de  habitats,  desde esponjas, algas, lagoas de Agua salobra, poças-
de-maré até recifes de coral, comumente encontradas sob rochas achatadas acima da linha 
d'água. Na Praia do Meireles (Fortaleza, Ceará), Furtado-Ogawa (1972) relata que "...esta espécie 
vive embaixo de grandes blocos de pedra, ou em suas fendas, na parte mais alta da zona  
intertidal,  compreendida pelo supra-litoral e o horizonte superior do médio litoral. É muito rápida e 
agressiva..." 

CAPTURA, PROCESSAMENTO E IMPORTÂNCIA COMERCIAL: 

Em sua "Lista de Crustáceos Decápodos de Valor Comercial ou Utilizados como Alimento no 
Nordeste Brasileiro", Fausto-Filho (1968b) cita a presente espécie, considerando-a, porém, de 
valor comercial "insignificante". 



Menippe nodifrons Stimpson, 1859 

NOMES VULGARES: 

Brasil: dorminhoco 

FAO: In - Lumpy stone crab 
Fr - Crabe caillou guinéen 
Es - Cangrejo jorobado  

Nacionais:  Cuban stone crab  (EUA). 

o  2.7 cm  

CARACTERÍSTICAS: 

Carapaça ovalada transversalmente, relativamente lisa, com cerca de doze elevações na porção 
anterior. Margem frontal com 4 dentes arredondados nas extremidades, o par interno sendo muito 
maior que o externo, o qual está posicionado imediatamente ao lado dos ângulos orbitais internos 
bastante largos; ângulos orbitais externos formados por 2 tubérculos largos, localizando-se um por 
sobre o outro; margem anterolateral (por trás do Angulo orbital externo) com 4 dentes largos e 
arredondados, sendo os dois anteriores mais arredondados e os dois últimos mais triangulares. 
Pingas de tamanhos diferentes, lisas, desprovidas de grânulos ou espinhos, dedos da pinga maior 
com um dente em forma de molar na base; pereiópodos apresentam formato similar, sem 
espinhos, porém com pêlos rígidos. 

COLORAÇÃO: 

Carapaça avermelhada, pereiópodos com faixas horizontais, dedos das pinças pretos. 



CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DAS ESPÉCIES SIMILARES DO ATLÂNTICO OCIDENTAL 

Menippe mercenaria: carapaça com grânulos diminutos e desprovida das elevações características de 
M.nodifrons; superfície interna das quelas com uma série de estrias finas e obliquamente paralelas; 
tamanho avantajado (comprimento da carapaça: machos, até 13 cm; fêmeas, 12 cm); distribui-se desde 
a Carolina do Norte (EUA) até a  Peninsula  de  Yucatan  (México), com registros nas Bahamas, Cuba e 
Jamaica. 

Eriphia gonagra: antenas separadas das orbitas; quelipodos cobertos com grandes tubérculos achatados 
e arredondados em forma de escamas. 

Espécies de Panopeus: sulcos da carapaça bastante distintos, tornando as regiões bem diferenciadas; 
espinhos (dentes) da margem anterolateral pontiagudos e com a extremidade direcionada para frente. 

DIMENSÕES 

Comprimento máximo total, 4,9 cm; largura, 7,2 cm. 

DISTRIBUIÇÃO GEOGRAFICA: 

ECOLOGIA: 

Habita regiões litorâneas e sublitorâneas até uma profundidade de 20 metros, em fundos rochosos. 

CAPTURA, PROCESSAMENTO E IMPORTÂNCIA COMERCIAL: 

Fausto-Filho (1968b) lista a presente espécie como sendo de valor comercial para o Nordeste brasileiro. 
Monod (1928, 1967) menciona-a entre as espécies comestíveis do Oeste da  Africa,  sendo coletada 
mgo e consumida na República dos Camarões. 



Panopeus herbstii H.Milne Edwards, 1834 

5 mm  

NOMES VULGARES: 

Brasil: dorminhoco 

FAO: In - 
Fr- 
Es -  

Nacionais:  Atlantic mud crab, common mud crab  (EUA) 

CARACTERÍSTICAS: 

Comprimento da carapaça aproximadamente 2/3 da largura; regiões bastante distintas, superfície 
dosal granulada. Margens anterolaterais com 5 dentes; os dois primeiros pouco desenvolvidos e 
largos na base; o terceiro e o quarto maiores, proeminentes, e com as margens externas 
arqueadas e extremidades pontiagudas; o quinto é o menor, agudo na extremidade e com a 
margem externa quase reta. Margem frontal ampla, não protuberante, apresentando uma estreita 
fissura mediana; margem anterior de cada uma das metades é sinuosa. Abdômen do macho 
apresentando a porção lateral do penúltimo segmento quase paralela; segmento terminal mais 
largo que comprido, arredondado na extremidade. Quelipodos bem desenvovidos, finamente 
granulados e desiguais no tamanho e formato; o maior com o dáctilo encurvado e fortemente 
dentado na base; o dáctilo da quela menor quase reto; carpo desprovido de sulco na superfície 
superior e com um espinho interno pouco afiado. 

COLORAÇÃO: 

Coloração geral amarelo-clara até amarelo-creme; dedos dos quelipodos negros, com a coloração 
extendendo-se pela palma. 



CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DAS ESPÉCIES SIMILARES DO ATLÂNTICO OCIDENTAL 

Panopeus americanus: carapaça mais estreita (relação comprimento:largura é aproximadamente 
1:1,35 a 1:1,36); o terceiro dente lateral é mais estreito que o quarto. 

Panopeus bermudensis: margem frontal grossa, com um sulco transversal; terceiro segmento do 
abdômen do macho com as extremidades laterais bastante arredondadas (angulosas em 
P.herbstii). 

Panopeus occidentalis: abdômen dos machos mais largo, os lados do penúltimo segmento 
abdominal não são paralelos; a coloração do dedo fixo não se prolonga inferiormente até a 
superfície externa da palma. 

Panopeus rugosus: a coloração do dedo fixo não se prolonga até a superfície externa da palma. 

Panopeus boekei: margem anterolateral com apenas 4 dentes (5 dentes em P.herbsth); esta 
espécie restringe-se a águas caribenhas (Curagao,  Bonaire  e Venezuela). 

Eriphia gonagra: antenas separadas das órbitas; quelipodos cobertos com grandes tubérculos 
achatados e arredondados em forma de escamas. 

Espécies de Menippe: regiões dorsais da carapaça indistintas; dentes das margens anterolaterais 
largos e arredondados. 

DIMENSÕES 

Comprimento da carapaça: machos, 43 mm; fêmeas, 36. Largura: machos, 62; fêmeas, 53 

DISTRIBUIÇÃO GEOGRAFICA: 

Ilhas Bermudas;  Massachusetts  (EUA) até Santa Catarina (Brasil).  Edmonton  (1962) registrou a 
presença desta espécie nas Ilhas Havaianas, afirmando tratar-se de uma introdução bastante 
recente, provavelmente por transporte em casco de navio. 

ECOLOGIA: 

Habita fundos de lama, cascalho, conchas, plataformas recifais, desde a zona  intertidal  até 22 m 
de profundidade. Em algumas localidades pode ser encontrado em áreas pantanosas, de salgado 
e nnanguezais, em tocas, associado a Sesarma e Uca. Na costa leste dos EUA, este xantideo foi 
considerado um dos maiores predadores de ostras adultas,  "spats"  de ostras e cracas. Furtado-
Ogawa (1972) cita P.herbstii como predominante, em número de indivíduos, sobre os demais 
xantideos na Praia do Meireles (Fortaleza, Ceará), encontrando-o sob pedras ou dentro de poças 
com algas, sempre enterrado na lama. Além disso, registrou a presença de fêmeas ovadas em 
todos os trimestres do ano. É o xantideo mais abundante no Atol das Rocas (obs.pess). 

CAPTURA, PROCESSAMENTO E IMPORTÂNCIA COMERCIAL: 

Em sua "Lista de Crustáceos Decápodos de Valor Comercial ou Utilizados como Alimento no 
Nordeste Brasileiro", Fausto-Filho (1968b) cita a presente espécie, considerando-a, porém, de 
valor comercial "insignificante". 



CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DAS ESPÉCIES SIMILARES DO ATLÂNTICO OCIDENTAL 

Ucides cordatus: margem frontal da carapaça triangular (truncada em C.guanhurr0; densa 
pelagem sedosa na porção inferior dos pereiópodos do macho, dáctilos lisos (espinulados em 
C.guanhumh. 

Espécies de Gecarcinus: dáctilos dos pereigpodos com 6 fileiras de espinhos (4 fileiras em 
C.guanhum1). 

Outros caranguejos de interesse comercial: margem lateral da carapaça bem definida por uma 
saliência ou espinho distinto. 

DIMENSÕES 

Comprimento máximo da carapaça: machos, 12 cm; fêmeas, 11 cm. 

DISTRIBUIÇÃO GEOGRAFICA: 

Ilhas Bermudas; sul da Florida e Texas (EUA), América Central e Caribe até São Paulo (Brasil). 

ECOLOGIA: 

Espécie praticamente terrestre, vive em grandes concentrações em buracos e tocas em substratos 
de lama, podendo também ser encontrado entre rochas. Estes caranguejos, de comportamento  
sub-aéreo, procuram imergir ocasionalmente para umedecer as brânquias, podendo porém resistir 
a grandes períodos de imersão e se adaptando a grandes variações na salinidade da agua. 
Localizadas em regiões estuarinas, geralmente entre as raizes dos mangues, suas tocas podem 
distar até 5 km do mar, estando porém sempre próximas de algum corpo d'água doce ou salgada. 
As fêmeas retornam por breves períodos ao mar para incubar os ovos e desovar. Alimentam-se de 
grande variedade de material de origem vegetal. 

CAPTURA, PROCESSAMENTO E IMPORTÂNCIA COMERCIAL: 

Nos países do Caribe existe uma crescente indústria em desenvolvimento para o aproveitamento 
desta espécie. A Venezuela começou a exportação em 1971, atingindo 800.000 caranguejos em 
1973  (Fischer,  1978). A Colômbia e República Dominicana também são exportadores destes 
indivíduos. Segundo  Fischer  (op.cit.), os animais são coletados manualmente durante a noite e 
mantidos vivos em cercados, sendo, em alguns casos, "engordados" com milho por um certo 
período antes do processamento. Comercializados congelados ou enlatados. No Nordeste do 
Brasil, a espécie não apresenta a mesma abundância que o caranguejo-uça (Ucides cordatus), 
mas foi listado por Fausto-Filho (1968b) como sendo de regular importância econômica. 
Capturado manualmente e comercializado vivo, em cordas de doze indivíduos. 



Goniopsis cruentata (Latreille, 1803)  

NOMES VULGARES: 

Brasil: aratu, aratu-do-mangue 

FAO: In - 
Fr- 
Es -  

Nacionais:  mangrove root crab  (EUA) 

CARACTERÍSTICAS: 

Carapaça aproximadamente quadrada, um pouca mais larga posteriormente, apresentando os 
lados ligeiramente arqueados; regiões branquiais distintamente marcadas por estrias obliquas, 
entrecortadas anteriormente; margem frontal quase reta. 0 mero dos quelipodos com carinas 
proeminentes e uma série de dentes na margem anterior; a superfície externa da quela é quase 
toda lisa e plana, com fileiras de tubérculos agudos acima e abaixo; a superfície interna apresenta 
tubérculos dispersos; as pontas dos dedos sk escavadas, formandos pequenas colheres. 0 mero 
dos outros pereiópodos é duas vezes mais comprido do que largo; o carpo e o própodo de todas 
as patas ambulatórias possuem setas compridas dispostas em grupos de dois ou três; dáctilos 
espiniformes. 



CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DAS ESPÉCIES SIMILARES DO ATLÂNTICO OCIDENTAL 

Espécies de Plagusia e Percnon: as antênulas são visíveis em vista dorsal devido As profundas 
reentrâncias da margem frontal. 

Espécies de Grapsus e Geograpsus: a margem frontal é bem menor que a metade da largura 
máxima da carapaça. 

Espécies de Pachygrapsus: as antenas entram na órbita (antenas excluídas da órbita em 
Plagusia), adultos de tamanho bastante inferior. 

Espécies de Sesarma, Cyclograpsus e Metasesarrna: apresentam uma saliência pilosa obliqua 
sobre a superfície externa do terceiro maxilipede. 

Planes minutus: comprimento da carapaça quase igual A largura. 

DIMENSÕES 

Largura máxima da carapaça: 48,2 mm; comprimento: 40 mm. 

DISTRIBUIÇÃO GEOGRAFICA: 

Flórida (EUA), Bahamas, México, Honduras, Cuba, Jamaica, Porto Rico, Barbados Curapao, 
Venezuela, Suriname até São Paulo (Brasil). 

ECOLOGIA: 

Habita fundos de lama em regiões estuarinas, onde escava tocas junto As bases dos troncos e 
entre as raizes dos mangues. 

CAPTURA, PROCESSAMENTO E IMPORTÂNCIA COMERCIAL: 

Os aratus são bastante comuns na região, sendo capturados manualmente e vendidos vivos em 
cordas (dúzias) localmente, nos mercados, por ambulantes ou em pequenas barracas A beira das 
estradas. 



Plagusia depressa (Fabricius, 1775) 

NOMES VULGARES: 

Brasil: aranhola 

FAO: In - 
Fr- 
Es -  

Nacionais:  tidal spray crab  (EUA) 

CARACTERÍSTICAS: 

Carapaça  sub-hexagonal, largura maior que o comprimento, superfície recoberta por tubérculos 
achatados em forma de escamas com pêlos curtos e plumosos; regiões da carapaça distintas, 
porção frontal da região gástrica com séries de aproximadamente 6 tubéculos agudos e 
proeminentes, dispostos em arco. Margem frontal ampla, com duas profundas reentrâncias onde 
se alojam as antênulas; Angulo orbital externo em forma de um forte dente encurvado, seguido na 
margem anterolateral por 3 dentes similares progressivamente diminuindo de tamanho. A margem 
superior da palma e do dedo móvel dos quelipodos apresenta fileiras longitudinais de tubéculos, 
superfície externa lisa, superfície interna com pequenos tubérculos espalhados; pereiápodos 
robustos, ligeiramente achatados, aumentando em tamanho do primeiro ao terceiro, quarto par 
mais curto que o segundo; segundo e terceiro par com uma crista dentada sobre a coxa; meros 
com espinho subterminal na margem anterior; dáctilos com duas fileiras de espinhos fortes 
internamente. 



COLORAÇÃO: 

Coloração geral da carapaça verde-oliva a verde-azulado, com variações na tonalidade de claro a 
escuro; tubérculos e manchas marrom-escuras a pretas dorsalmente. 

CARACTERiSTICAS DISTINTIVAS DAS ESPÉCIES SIMILARES DO ATLÂNTICO OCIDENTAL 

Espécies de Percnon: carapaça mais comprida do que larga. 

Outros gêneros da Família Grapsidae (Aratus, Cyclograpsus, Geograpsus, Goniopsis, Grapsus, 
Metasesanna, Pachygrapsus, Piagusia, Planes e Sesarma): as antenas encontram-se 
ordinariamente dobradas por baixo da margem frontal; por não apresentarem as profundas 
reentrâncias da margem frontal como em Percnon e Plagusia, as antênulas não são visíveis em 
vista dorsal. 

DIMENSÕES 

Comprimento da carapaça: machos, 50 mm; fêmeas, 59 mm; largura: machos, 53 mm; fêmeas, 
62 mm. 

DISTRIBUIÇÃO GEOGRAFICA: 

Carolina do Norte (EUA), Golfo do México, Antilhas até Fernando de Noronha, Atol das Rocas e 
Pernambuco (Brasil); Ilhas Bermudas; Açores, Ilha da Madeira; Ilha de Santa Helena; costa loeste 
da  Africa:  Marrocos a Angola. 

ECOLOGIA: 

Encontrada em popas-de-maré, sobre rochas na zona de arrebentação até 10 m de profundidade. 
Acredita-se que seja transportada em cascos de navio. 

CAPTURA, PROCESSAMENTO E IMPORTÂNCIA COMERCIAL: 

Em sua "Lista de Crustáceos Decápodos de Valor Comercial ou Utilizados como Alimento no 
Nordeste Brasileiro", Fausto-Filho (1968b) cita a presente espécie, considerando-a, porém, de 
valor comercial "insignificante". 



Ucides cordatus (Linnaeus, 1763) 

o 6 cm  

NOMES VULGARES: 

Brasil: caranguejo-uçã 

FAO: In - Ghost crab 
Fr - Crabe mantou 
Es - Capuco  fantasma 

Nacionais:  swamp ghost crab  (EUA) 

CARACTERÍSTICAS: 

Carapaça em forma de ovo, estreitando-se posteriormente, seu comprimento ligeiramente menor 
que 4/5 da largura, fortemente convexa longitudinalmente, quase subcilindrica na linha mediana, e 
lisa mas com regiões bem definidas; carinas da margem lateral regularmente curvadas, não 
dividida em lóbulos, convergindo posteriormente; distância fronto-orbital (espaço entre os ângulos 
orbitais externos) não é maior que 2/3 da largura máxima da carapça nos machos adultos. Pinças 
alongadas, As vezes de tamanho e formato desiguais, em ambos os sexos, armadas geralmente 
com espinhos bem desenvolvidos ou tubérculos pontiagudos nas margens internas; dedos da 
quela maior geralmente mais compridos que a palma; dáctilos dos pereiópodos carinados mas não 
espinulados, pereiópodos dos machos apresentam uma cobertura de pêlos muito curtos e 
sedosos. 

COLORAÇÃO: 

Carapaça geralmente azulada com algumas áreas amareladas, pereiópodos rosados; pêlos dos 
pereiópodos acinzentados a quase pretos; margens laterais da carapaça escura nos adultos. 



CARACTERISTICAS DISTINTIVAS DAS ESPÉCIES SIMILARES DO ATLÂNTICO OCIDENTAL 

Caranguejos terrestres dos gêneros Gecarcinus e Cardisoma: margem frontal da carapaça 
truncada (triangular em U.cordatus); não apresentam a densa camada de pêlos curtos e sedosos 
na parte inferior dos pereiopodos dos machos; dáctilos espinulados (lisos em Ucordatus). 

DIMENSÕES 

Comprimento máximo carapaça: 10 mm. 

DISTRIBUIÇÃO GEOGRAFICA: 

Florida (EUA), Cuba e Jamaica até o Brasil. 

ECOLOGIA: 

Comum em substratos de lama e detritos, em tocas de até cerca de 70 cm de profundidade por 
entre as raizes dos manguezais em regiões estuarinas. Ocorre geralmente em tocas de outras 
espécies (Cardisoma, Uca e Goniopsis). 

CAPTURA, PROCESSAMENTO E IMPORTÂNCIA COMERCIAL: 

Dentre os caranguejos terrestres e estuarinos esta 6, sem dúvida, a espécie de maior valor 
comercial no Nordeste brasileiro. Bastante apreciado nos restaurantes de toda a região, o Ceara 
figura como o maior consumidor deste crustáceo, sendo a maior parte dos indivíduos provenientes 
do complexo estuarino do Delta do Rio  Parnaiba,  na estreita faixa litorânea do litoral do  Piaui.  Os 
indivíduos são coletados manualmente e vendidos vivos para os restaurantes, ou diretamente para 
o público consumidor em cordas de doze animais. 



Crédito das ilustrações utilizadas nas fichas de identificação 

Meta penaeopsis goodei 

Penaeus brasiliensis 

Penaeus notialis 

Penaeus schmitti 

Penaeus subtilis 

Trachypenaeus constictus 

Trachypenaeus similis 

Xiphopenaeus kroyeri 

Sicyonia typica 

Stenopus hispidus 

Stenopus scuteilatus 

Atya scabra 

Macrobrachium acanthurus 

Macrobrachium amazonicum 

Macrobrachium carcinus 

Macrobrachium heterochirus 

Macrobrachium jelskii 

Macrobrachium olfersi 

Nematopalaemon schmitti 

Exhippolysmata oplophoroides 

Justitia longimanus 

Palinustus truncatus 

Panulirus argus 

Panulirus echinatus 

Panulirus guttatus 

Panulirus laevicauda 

Parribacus antarcticus 

Scyllarides aequinoctialis  

- Pérez-Farfante, 1988 

- Pérez-Farfante, 1978 (in: Fischer (ed.), 1978) 

- Pérez-Farfante, 1978 (in: Fischer (ed.), 1978) 

- Pérez-Farfante, 1978 (in: Fischer (ed.), 1978) 

- Pérez-Farfante, 1978 (in: Fischer (ed.), 1978) 

- Pérez-Farfante, 1988 

- Pérez-Farfante, 1988 

- Pérez-Farfante, 1988 

- Pérez-Farfante, 1988 

- Limbaugh, et al., 1961 (in: Williams, 1984) 

- Limbaugh, et al., 1961 (in: Williams, 1984) 

- Villalobos, 1959 

- Hedgpeth, 1949 (in: Williams, 1984) 

- Holthuis, 1952 

- Holthuis, 1952 

- Holthuis, 1952 

- Holthuis, 1952 

- Hedgpeth, 1949 (in: Williams, 1984) 

- Pérez-Farfante, 1978 (in: Fischer (ed.), 1978) 

- Pérez-Farfante, 1978 (in: Fischer (ed.), 1978) 

- Manning, 1978 (in: Fischer (ed.), 1978) 

- Manning, 1978 (in: Fischer (ed.), 1978) 

- Manning, 1978 (in: Fischer (ed.), 1978) 

- Holthuis, 1981 (in: Fischer (ed.), 1981) 

- Manning, 1978 (in: Fischer (ed.), 1978) 

- Manning, 1978 (in: Fischer (ed.), 1978) 

- Manning, 1978 (in: Fischer (ed.), 1978) 

- Manning, 1978 (in: Fischer (ed.), 1978) 



Palinurellus gundiachi 

Clibanarius vittatus 

Dardanus venosus 

Petrochirus diogenes 

Calappa ocellata 

Hepatus pudibundus 

StenoMynchus seticomis 

Arenaeus cribrarius 

Caffinectes affinis 

Callinectes bocourti 

Callinectes danae 

Callinectes exasperatus 

Caffinectes larvatus 

Callinectes ornatus 

Callinectes sapidus 

Cronius ruber 

Portunus spinimanus 

Carpifius coraffinus 

Eriphia gonagra 

Menippe nodifrons 

Panopeus herbstii 

Pano peus occidentalis 

Cardisoma ghanhumi 

Goniopsis cruentata 

Plagusia depressa 

Ucides cordatus  

- Manning, 1978 (in: Fischer (ed.), 1978) 

- Holthuis, 1959 

- Provenzano Jr., 1959 

- Provenzano Jr., 1959 

- Holthuis, 1958 

- Holthuis, 1958 

- Williams, 1965 

- Williams, 1978 (in: Fischer (ed.), 1978) 

-  Fausto-Filho,  1970 

-  carapaça  e  pinças:  Williams, 1978 (in: Fischer (ed.), 1978) 
- pleópodos do macho: Williams, 1974 

-  carapaça  e  pingas:  Williams, 1978 (in: Fischer (ed.), 1978) 
- pleópodos do macho: Williams, 1974 

-  carapaça  e  pinças:  Williams, 1978 (in: Fischer (ed.), 1978) 
- pleópodos do macho: Williams, 1974 

-  carapaça  e  pinças:  Williams, 1978 (in: Fischer (ed.), 1978) 
- pleópodos do macho: Williams, 1974 

- carapaça  e  pinças:  Williams, 1978 (in: Fischer (ed.), 1978) 
- pleópodos do macho: Williams, 1974 

- vista dorsal: Williams, 1978 (in: Fischer (ed.), 1978) 
- pleópodos do macho: Williams, 1974 

- Holthuis, 1981 (in: Fischer (ed.), 1981) 

- Williams, 1965 

- Coelho & Coelho-Filho,  1993 

-Williams, 1965 

- Holthuis, 1981 (in: Fischer (ed.), 1981) 

- Williams, 1965 

- Williams, 1965 

- Williams, 1978 (in: Fischer (ed.), 1978) 

- Holthuis, 1959 

- Chace & Hobbs, 1969 (in: Williams, 1984) 

- Williams, 1978 (in: Fischer (ed.), 1978) 
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