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IInnttrroodduuççããoo  

 

Origem dos eglídeos 

 

Assim como todos os outros anomuros, a família Aeglidae teve sua origem 

no ambiente marinho (FELDMANN, 1984, 1986; FELDMANN et al., 1998). Mas, 

diferentemente daqueles, os eglídeos continuaram sua história evolutiva em 

águas continentais. 

A maneira como aconteceu essa irradiação para o interior do continente 

sul-americano tem sido discutida há mais de um século por naturalistas e 

pesquisadores atuais (ORTMANN, 1902; SCHMITT, 1942; MORRONE & LOPRETTO, 

1994). 

A hipótese mais bem aceita até o momento foi proposta por PÉREZ-LOSADA 

et al. (2004), a qual relaciona cladogramas baseados em caracteres moleculares 

com a história geológica do continente sul-americano e propõe o surgimento das 

eglas na costa pacífica com posterior irradiação para o leste. 

Para elucidar o caminho percorrido pelas eglas, PÉREZ-LOSADA et al. (2004) 

explicam que transgressões marinhas eram frequentes num período anterior à 

formação completa da Cordilheira dos Andes e que, após o seu soerguimento, 

esses animais puderam conquistar ambientes de água doce do continente. 

Através das intercomunicações existentes entre os rios que deixaram de drenar 

em direção ao Oceano Pacífico e os que formavam as paleobacias dos rios Paraná 

e Uruguai, deu-se início à irradiação de representantes do gênero Aegla nas 

atuais regiões Sul e Sudeste do Brasil. PÉREZ-LOSADA et al. (2004) puderam ainda 

estimar a idade do surgimento de cada clado reconhecido, propondo, por 



exemplo, que as eglas teriam surgido há cerca de 43 milhões de anos nas bacias 

hidrográficas do território argentino (Sierras Pampeanas Massif) e que o clado 

contendo as espécies com distribuição atual na bacia do Médio e Alto Paraná, do 

qual Aegla paulensis e A. perobae fazem parte, data de aproximadamente 33 

milhões de anos. 

 

 

Classificação 

 

As eglas são crustáceos decápodes anomuros que vivem exclusivamente 

em águas continentais da América do Sul. Único gênero recente da família 

Aeglidae, Aegla LEACH, 1820 apresenta pouco mais de 70 espécies (PÉREZ-LOSADA 

et al., 2009) distribuídas desde as ilhas Duque de York (50°37’ S, 075°19’ W), 

no Chile até o município de Claraval, estado de Minas Gerais (20°18’47’’S, 

047°16’37’’W), no Brasil (OYANEDEL et al., 2011; BUENO et al., 2007). 

A definição de uma superfamília específica para Aeglidae, chamada de 

Aegloidea, foi recentemente proposta por MCLAUGHLIN et al. (2007) devido às 

evidências morfológicas e moleculares que os separam dos Galatheoidea (TUDGE 

& SCHELTINGA, 2002; PÉREZ-LOSADA et al., 2002a, 2002b, 2004 e AHYONG & O’ 

MEALLY, 2004). 

Apesar dos estudos claramente separarem Aeglidae de outras famílias de 

anomuros, até o momento não se pode dizer com certeza qual é seu grupo-

irmão. Análises recentes ora posicionam os Aeglidae mais próximos de Lithodidae 

(MCLAUGHLIN et al., 2007), ora de Lomisoidea (MORRISON et al., 2002; AHYONG & 

O’ MEALLY, 2004 e PORTER et al., 2005). 



Além do gênero Aegla, o qual representa as espécies recentes, a família 

Aeglidae também compreende os gêneros fósseis Haumuriaegla (com a espécie 

Haumuriaegla glaessneri FELDMANN, 1984) e Protaegla (com a espécie Protaegla 

miniscula FELDMANN et al., 1998). 

 

 

Biologia 

 

Os eglídeos vivem em rios de altitude, desde águas rasas até grandes 

profundidades, com forte correnteza, baixas temperaturas e altos teores de 

oxigênio (BOND-BUCKUP & BUCKUP, 1994; TEODÓSIO & MASUNARI, 2009). 

Aegla paulensis é endêmica do Brasil. Geralmente encontrada embaixo de 

rochas e cascalho ao longo do substrato de riachos e ribeirões de principalmente 

três bacias hidrográficas: Bacia do rio Paraíba do Sul, Bacia do rio Ribeira do 

Iguape e Bacia do rio Tietê (sub-bacia do Alto Tietê), nos estados de São Paulo e 

do Paraná (BOND-BUCKUP & BUCKUP, 1994). Fêmeas ovígeras dessa espécie podem 

ser encontradas desde o mês de abril até o de outubro, mas em setembro já se 

podem encontrar os menores exemplares jovens, os quais se concentram em 

locais lênticos (LÓPEZ, 1965). Até agora, essa espécie foi objeto de estudo em 

apenas duas ocasiões e com um hiato de aproximadamente 45 anos entre as 

publicações: a biologia reprodutiva das fêmeas foi estudada por LÓPEZ (1965) e o 

ciclo de vida e a estrutura populacional foram recentemente investigados por 

COHEN et al. (2011). 

A espécie Aegla perobae, por sua vez, tem ocorrência bastante restrita, 

sendo encontrada somente no município de São Pedro, estado de São Paulo, 



Brasil. Seu período de reprodução coincide com os meses mais frios e ela está 

confinada aos riachos das encostas de serra, onde a temperatura da água é 

baixa e o teor de oxigênio é mais elevado (RODRIGUES & HEBLING, 1978). Fêmeas 

ovígeras podem ser encontradas a partir da segunda quinzena do mês de abril 

até a segunda quinzena de outubro e, dessa maneira, a eclosão dos jovens se 

processa no início da primavera e são dificilmente encontrados pelo seu pequeno 

tamanho e por permanecerem ocultos entre as pedras (RODRIGUES & HEBLING, 

1978). A. perobae também foi muito pouco estudada a respeito de sua biologia, 

existindo somente dois trabalhos, além daquele com a descrição da espécie, um 

sobre a biologia geral do animal, de RODRIGUES & HEBLING, 1978 e outro sobre 

estimativa do tamanho populacional e estado de conservação da espécie, de 

TAKANO et al. (submetido). 

 

 

Desenvolvimento 

 

O desenvolvimento pós-embrionário dos decápodes dá-se por uma série 

de estágios separados por mudas, as quais envolvem mudanças significativas na 

forma do corpo e no comportamento do animal (WILLIAMSON, 1969). 

Muitos decápodes pleociemados apresentam, por exemplo, 

desenvolvimento metamórfico completo ou longo, o qual envolve todas as fases 

de vida antes de chegar ao adulto: larva, megalopa e jovem (GORE et al., 1982; 

DINEEN et al., 2001; MORAES et al., 2011), com vários estágios ocorrendo em 

cada fase. Enquanto outros apresentam desenvolvimento metamórfico 

abreviado, como é o caso de algumas espécies de camarões palemonídeos do 



gênero Macrobrachium (consultar BUENO & RODRIGUES, 1995 para nomes de 

várias espécies que apresentam este tipo de desenvolvimento), que também 

passam pela fase de vida larval, mas com uma redução em seu número de 

estágios (JALIHAL et al., 1993). Outros, ainda, apresentam desenvolvimento 

epimórfico, no qual a forma de eclosão é o indivíduo jovem. 

O tipo epimórfico de desenvolvimento pós-embrionário ocorre em 

decápodes pleociemados que se adaptaram totalmente ao ambiente de água 

doce, como as espécies de Aegla (BOND-BUCKUP et al., 1999; FRANCISCO et al., 

2007; TEODÓSIO & MASUNARI, 2007), os caranguejos Trichodactylidae e 

Pseudothelphusidae (WEHRTMANN et al., 2010), e os lagostins de água doce das 

famílias Astacidae, Cambaridae e Parastacidae (RICHARDSON, 2007). 

Provavelmente a primeira referência acerca do tipo de desenvolvimento 

pós-embrionário em eglídeos tenha sido sugerida pelo grande naturalista alemão 

Fritz Müller, quando viveu em Itajaí, estado de Santa Catarina, Brasil, durante o 

final do século XIX. Em seu trabalho sobre o desenvolvimento larval abreviado 

do camarão palemonídeo Macrobrachium potiuna (publicado originalmente como 

Palaemon Potiuna), MÜLLER (1892) observou também fêmeas ovígeras de Aegla 

odebrechtii e, pelo grande tamanho dos ovos incubados por elas, sugeriu que o 

tipo de desenvolvimento pós-embrionário desse anomuro também pudesse ser 

metamórfico do tipo abreviado ou desprovido de uma forma larval 

(desenvolvimento epimórfico). 

Embora Müller aparentemente não tenha se aprofundado na elucidação 

desse assunto, o tipo epimórfico de desenvolvimento pós-embrionário em Aegla 

foi comentado por alguns pesquisadores décadas depois (MOUCHET, 1932; 

BAHAMONDE & LÓPEZ, 1961; RODRIGUES & HEBLING, 1978; LIZARDO-DAUDT & BOND-

BUCKUP, 2003). Esse tipo de desenvolvimento, também chamado de 



desenvolvimento direto, foi observado em eglas por BOND-BUCKUP et al. (1996) e 

BOND-BUCKUP et al. (1999), os quais relataram que do ovo eclode uma forma 

juvenil com morfologia externa semelhante a do adulto, exceto pela ausência de 

pleópodes no abdome dos jovens. 

Logo depois da eclosão, os jovens permanecem por alguns dias 

protegidos, sob o cuidado maternal, na câmara de incubação formada pelo 

abdome flexionado da fêmea (BAHAMONDE & LÓPEZ, 1961; RODRIGUES & HEBLING, 

1978; BUENO & BOND-BUCKUP, 1996; BOND-BUCKUP et al., 1999; SWIECH-AYOUB & 

MASUNARI, 2001; LÓPEZ-GRECO et al., 2004; FRANCISCO et al., 2007). 

Após a primeira ou segunda mudas (ecdises) os animais passam a não 

apresentar mudanças significativas, ocorrendo modificações somente no 

tamanho corporal e no número de cerdas (BUENO & BOND-BUCKUP, 1996; TEODÓSIO 

& MASUNARI, 2007). Dessa forma, as descrições de eglídeos juvenis, 

diferentemente de outros decápodes, geralmente restringem-se ao instar 

imediatamente após a eclosão, o qual é mais informativo. 

 

 

Descrições 

 

Diversos estudos taxonômicos já foram realizados com os eglídeos 

adultos. Provavelmente o maior deles seja o de SCHMITT (1942), em que 15 

novas espécies foram descritas e 5 foram revisadas, permanecendo até hoje 

taxonomicamente intactas. Uma exceção é Aegla paulensis, descrita 

originalmente como a subespécie Aegla odebrechtti paulensis. 



Outros trabalhos importantes são o de MARTIN & ABELE (1988) sobre a 

morfologia externa dos eglídeos e o de BOND-BUCKUP & BUCKUP (1994) sobre 

taxonomia da família Aeglidae, no qual espécies foram descritas e outras foram 

revisadas, gerando chaves de identificação tanto para espécies que ocorrem no 

Brasil quanto para as que ocorrem em outras partes da América do Sul. 

Para os jovens recém-eclodidos de eglídeos, a descrição completa e a 

ilustração da morfologia estão disponíveis somente para algumas espécies 

existentes no Brasil: Aegla prado, A. violacea, A. platensis, A. franca e A. 

schmitti (BOND-BUCKUP et al., 1996; BUENO & BOND-BUCKUP, 1996; BOND-BUCKUP et 

al., 1999; FRANCISCO et al., 2007; TEODÓSIO & MASUNARI, 2007). 

Uma breve descrição dos jovens recém-eclodidos de A. ligulata e A. 

longirostri foi fornecida por BOND-BUCKUP et al. (1999), mas sem 

acompanhamento das respectivas ilustrações.  

RODRIGUES & HEBLING (1978) publicaram uma ilustração da vista dorsal do 

jovem recém-eclodido de A. perobae, mas a descrição completa dos apêndices 

acompanhada pelas ilustrações correspondentes permaneceu, até o momento, 

inédita. 

  

  

  

  

  

  



CCoonncclluussõõeess  

 

Para as espécies Aegla paulensis e Aegla perobae, é possível afirmar que 

apresentam desenvolvimento epimórfico (direto) e eclosão assincrônica dos 

jovens. 

Sobre a morfologia externa, conclui-se que os jovens: 

1) nascem com todas as lineae aeglicae definidas na superfície da 

carapaça, 

2) nascem com quatro pares de pleópodes rudimentares na região 

abdominal, 

3) possuem uma grande riqueza de cerdas nas peças bucais e em outras 

estruturas, e 

4) possuem três tipos de poros sensoriais nas antênulas e antenas, e na 

região dorsal do cefalotórax. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RReessuummoo  

 

O gênero Aegla Leach, 1820 representa o único táxon dentro de Decapoda 

Anomura com representantes adaptados exclusivamente a ambientes de água 

doce. As eglas são endêmicas da América do Sul e vivem em ambientes lóticos 

com alto nível de oxigenação. Estudos comparativos da morfologia de jovens 

recém-eclodidos podem contribuir para estabelecer relações de afinidade entre 

as cerca de 70 espécies já descritas que compõem a família Aeglidae. Porém, o 

número de trabalhos que descrevem a morfologia em detalhe nesta fase de vida 

é ainda escasso. O objetivo do presente estudo foi descrever detalhadamente a 

morfologia externa dos jovens recém-eclodidos das espécies Aegla paulensis e 

Aegla perobae, com base em Microscopia Óptica e em Microscopia Eletrônica de 

Varredura (MEV). Fêmeas ovígeras foram coletadas e transferidas para o 

laboratório a fim de se obter os jovens recém-eclodidos dos ovos. A descrição 

detalhada da morfologia do jovem recém-eclodido incluiu a carapaça, o abdome, 

os apêndices cefalotorácicos (antênula, antena, mandíbula, maxílula, maxila, 

maxilípedes, pereópodes) e a região do télson juntamente com os urópodes. As 

cerdas foram analisadas em detalhe quanto ao número, localização e tipo 

morfológico com o auxílio da MEV. Os resultados obtidos foram analisados e 

comparados com os das espécies que já tiveram seus jovens recém-eclodidos 

descritos e também com os adultos. As principais descobertas do estudo foram: 

as lineae aeglicae, os pleópodes rudimentares, a riqueza de tipos de cerdas e os 

poros sensoriais. 

 

  



AAbbssttrraacctt  

 

Genus Aegla Leach, 1820 represents the one taxon within Decapoda 

Anomura with representatives exclusively adapted to freshwater environments. 

Aeglids are endemic to South America and they live in lotic environments with 

high levels of dissolved oxygen. Comparative studies of the newly-hatched 

juvenile morphology may contribute to establish affinity relations among the 70 

species of the Aeglidae family already described. However, the number of studies 

which describe the morphology at this life phase in detail is still scarce. The 

objective of this study was to describe the external morphology of the newly-

hatched juvenile of Aegla paulensis and Aegla perobae in detail, using Light 

Microscopy and Scanning Electron Microscopy (SEM). Newly-hatched juveniles 

were obtained from ovigerous females kept under laboratory conditions. Detailed 

description of the newly-hatched juveniles included the carapace, the abdomen, 

the cephalothoracic appendages (antennule, antenna, mandible, maxillule, 

maxilla, maxillipeds, pereiopods), and the telson-uropods region. SEM was used 

to analyze setae number, location and type.  The results were analyzed and 

compared with those from newly-hatched juveniles already described and with 

adults. The main findings in this study were: lineae aeglicae, rudimentary 

pleopods, setae morphology diversity, and pores sensilla. 
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