
 

 

 

 
Resumo

A alimentação é um importante fator para o sucesso no cultivo larval de espécies de caranguejos. Informações sobre as

características morfológicas do estômago podem contribuir para revelar o comportamento alimentar larval ou, se há lecitotrofia em

algum, ou até mesmo, em todos os estágios do ciclo larval. No presente estudo, o desenvolvimento estrutural do estômago e as

funções digestivas foram examinados em larvas de duas espécies de braquiúros, Uca vocator e Panopeus occidentalis, cultivados

em laboratório. Durante o desenvolvimento larval, os estômagos das larvas no primeiro e último estágio de zoea e megalopa

foram microscopicamente examinados, descritos e ilustrados. Em ambas espécies, o estômago dos estágios de zoea são

desenvolvidos e especializados, apresentando uma válvula cardiopilórica e um filtro pilórico funcionais. Oestágio de megalopa

possui um moinho gástrico complexo e especializado semelhante àquele encontrado em caranguejos adultos com o aparecimento

de estruturas rígidas e calcificadas. Estes resultados apóiam a hipótese de que o comportamento alimentar de cada estágio larval

está diretamente relacionado à estrutura morfológica do estômago. Tal fato, fortemente indica que todos os estágios larvais de

ambos U. vocator e P. occidentalis necessitam de uma fonte externa de alimento para completar o desenvolvimento larval no

ambiente planctônico.
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